
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores
para a  sede  do TRE-AL,  Fórum Eleitoral  de  Maceió,  Arapiraca,
Major  Isidoro  e  Galpão  de  Urnas.  conforme  quantitativo  e
especificações abaixo descritos.

2. Justificativa
Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas
próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros.

3. Especificações

REFLETOR LED COM PROTEÇÃO
� Cor: Alumínio;
� Tamanhos e medidas mínimo: 25 x 20 x 9,0cm;
� Componente(s): Luminária;
� Rosca E27 para lâmpada;
� Composição: Alumínio anodizado fosco e vidro temperado;
� Formas de utilização: Iluminação exterior;
� Pintura epóxi alta durabilidade
� Lâmpada compatível com o refletor. Características: Luz 

branca, potência 200W; Proteção IP 65; base E27; tensão 
compatível com 220V; fluxo luminoso mínimo de 3.000 lm; 
vida média superior a 9.000 horas.

4. Local e prazo
de entrega

O  equipamento  deverá  ser  entregue  na  Seção  de  Almoxarifado,
situada  à  Avenida  Menino  Marcelo,  nº  7200  D,  Tabuleiro  dos
Martins Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00
horas, no prozo de 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega da
Nota de Empenho.

5. Prazo de
garantia

No mínimo, 01 (um) ano

6. Pagamento

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente  da  contratada  através  de  ordem  bancária  para  o
estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao
fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção de
Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos.

7. Gestão e
Fiscalização

Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV.

Maceió, 25 de Janeiro de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

Termo de Referência (0492845)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 1



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário,
 
Encaminho o Termo de Referência 2019, que tem

como objetivo a aquisição  de 15 (quinze) refletores para a
Sede do TRE-AL, Fórum Eleitoral de maceió, Arapiraca, Major
Isidoro e Galpão de Urnas, para aprovação do TR (0492845).

Informo que esta aquisição tem como objetivo
garantir uma melhor segurança patrimonial.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/01/2019, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492846 e o código CRC 4F75ECF1.

0000696-68.2019.6.02.8000 0492846v1

Despacho SAPEV 0492846         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 2



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2019.
Antes de aprovar o TR, solicito pronunciamento da

SMR, quanto aos quantitativos e à conformidade técnica do
material indicado para aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/01/2019, às 13:48, 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
0493635 e o código CRC 2246F089.

0000696-68.2019.6.02.8000 0493635v1

Despacho GSAD 0493635         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 3



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
À SAPEV.
 
Senhor chefe,
Após a leitura do Termo de Referência (0492845),

sugiro ajustar as especificações dos refletores da forma
abaixo:

 

REFLETOR LED COM
PROTEÇÃO

Cor: Alumínio;
Medidas aproximadas: 43 cm de

largura por 32 cm de altura;
Composição: Alumínio e vidro;
Indição: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidade;
Potência: 200 W;
Tensão de alimentação: 220 V;
Temperatura de cor: 6500 K (luz

branca);
Grau de proteção: IP 66;
Vida útil estimada: Superior a 9.000

horas.

Atenciosamente,

  

Despacho SMR 0547531         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 4



Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 27/05/2019, às 17:33, 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
0547531 e o código CRC 94A34FB4.

0000696-68.2019.6.02.8000 0547531v1

Despacho SMR 0547531         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 5



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores
para a sede do TRE-AL,  Fórum Eleitoral  de Maceió,  Arapiraca,
Major  Isidoro  e  Galpão  de  Urnas.  conforme  quantitativo  e
especificações abaixo descritos.

2. Justificativa Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas
próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros.

3. Especificações

REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO
� Cor: Alumínio;

� Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de 
altura;

� Indicão: Iluminação exterior;

� Tensão de alimentação: 220 W;

� Composição: Alumínio e vidro;

� Formas de utilização: Iluminação exterior;

� Pintura epóxi alta durabilidade;

� Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);

� Girau de proteção: IP 66;

� Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas;

� Potência: 220 W.

4. Local e prazo
de entrega

O equipamento  deverá  ser  entregue  na  Seção  de  Almoxarifado,
situada  à  Avenida  Menino  Marcelo,  nº  7200  D,  Tabuleiro  dos
Martins Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00
horas, no prozo de 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega da
Nota de Empenho.

5. Prazo de
garantia No mínimo, 01 (um) ano

6. Pagamento

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente  da  contratada  através  de  ordem  bancária  para  o
estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao
fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção de
Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos.

7. Gestão e
Fiscalização

Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV.

Maceió, 29 de maio de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

Termo de Referência ALTERADO (0548705)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 6



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.
Sr. Secretário,
 
De ordem do Chefe desta SAPEV, encaminhamos os

presentes com o novo Termo de Referência devidamente
ajustado (0548705).

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Góis
Assistente I da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 29/05/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548706 e o código CRC 5720640E.

0000696-68.2019.6.02.8000 0548706v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.
Dada a natureza do material indicado para

aquisição, solicito à SMR que valide as especificações
constantes do TR de evento 0548705.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550773 e o código CRC AF76E127.

0000696-68.2019.6.02.8000 0550773v1

  

Despacho GSAD 0550773         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 8



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3712 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

  Ao Secretário de Administração.
 
 Em atenção ao Despacho GSAD (0550773)

validamos as especificações constantes no Termo de
Referência (0548705), apenas fazendo uma observação para
retificação na expressão: ..."Grau de proteção"..., onde consta
no Termo ; ..."Girau....".

 
   Atenciosamente,

 

                        

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 13/06/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555809 e o código CRC EBA9F4FA.

0000696-68.2019.6.02.8000 0555809v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de proposição para compra de refletores para

unidades diversas desta Justiça Eleitoral, no sentido de garantir
iluminação necessária à segurança nas áreas próximas aos portões
de acesso e perímetros. Nesse propósito, entendemos que a despesa
pode ser enquadrada em nosso Plano de Contratações para o
corrente exercício, entre aqueleas destinadas à manutenção de bens
imóveis (item 97 - doc. 0539048 do PA 0010680-13.2018.6.02.8000),
e assim temos por aprovado o TR de evento 0556068, devidamente
validado pela SMR (0555809). 

Dessa forma, evoluo o feito à consideração superior de
Vossa Senhoria, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017, para, em aquiescendo com a
proposição, determinar a remessa do feito à COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556094 e o código CRC 8D660F8F.

0000696-68.2019.6.02.8000 0556094v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0556094, firmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à aquisição de refletores para
unidades diversas desta Justiça Eleitoral, no sentido de garantir
iluminação necessária à segurança nas áreas próximas aos portões
de acesso e perímetros.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/06/2019, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556162 e o código CRC 4B5E7627.

0000696-68.2019.6.02.8000 0556162v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Diante do Despacho GDG 0556162, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/06/2019, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556458 e o código CRC 6F3FE319.

0000696-68.2019.6.02.8000 0556458v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
À SAPEV
Após pesquisa preliminar para aquisição de refletores de LED,
identificamos a necessidade de ajuste no termo de referência
0556068, no que concerne ao item 3 (especificações), potência dos
refletores; uma vez que, no mercado, localizamos as potências de
20W, 50W 100W e 200W, como bem sugere as especificações
apontadas no despacho SMR 0547531.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 18/06/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557257 e o código CRC 71DF9A82.

0000696-68.2019.6.02.8000 0557257v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
À SEIC,
 
Faço termo de juntada alterado 0557310 , conforme

Despacho 0557257.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 18/06/2019, às 13:45, 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
0557310 e o código CRC 51EB7479.

0000696-68.2019.6.02.8000 0557310v1

  

Despacho SAPEV 0557310         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 16



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores
para a sede do TRE-AL,  Fórum Eleitoral  de Maceió,  Arapiraca,
Major  Isidoro  e  Galpão  de  Urnas.  conforme  quantitativo  e
especificações abaixo descritos.

2. Justificativa Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas
próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros.

3. Especificações

REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO
� Cor: Alumínio;

� Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de 
altura;

� Indicão: Iluminação exterior;

� Tensão de alimentação: 220 W;

� Composição: Alumínio e vidro;

� Formas de utilização: Iluminação exterior;

� Pintura epóxi alta durabilidade;

� Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);

� Grau de proteção: IP 66;

� Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas;

� Potência: 200 W.

4. Local e prazo
de entrega

O equipamento  deverá  ser  entregue  na  Seção  de  Almoxarifado,
situada  à  Avenida  Menino  Marcelo,  nº  7200  D,  Tabuleiro  dos
Martins Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00
horas, no prozo de 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega da
Nota de Empenho.

5. Prazo de
garantia No mínimo, 01 (um) ano

6. Pagamento

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente  da  contratada  através  de  ordem  bancária  para  o
estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao
fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção de
Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos.

7. Gestão e
Fiscalização

Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV.

Maceió, 25 de junho de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3834 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da aquisição de 15 (quinze) refletores de LED
200W, conforme termo de referência ajustado e ainda pendente de
aprovação, evento 0558733.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
cotação de preços, despacho COMAP 0556458.
 
3- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de preços, com
detalhamento através do relatório de cotação (0559128), foi estimado
o valor unitário de R$ 267,34 (duzentos e sessenta e sete reais e
trinta e quatro centavos) e total de R$ 4.010,10 (quatro mil dez reais
e dez centavos). CATMAT: 453345. 
 
4- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
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Judiciário, em 26/06/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/06/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559129 e o código CRC 97C1A27E.

0000696-68.2019.6.02.8000 0559129v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
À SAD,
para providências relativas à reserva de crédito,

caso haja concordância com a sugestão apresentada na
informação 3834 (SEI 0559129).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 27/06/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559622 e o código CRC 12DB6C93.

0000696-68.2019.6.02.8000 0559622v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Sigam os autos à COFIN, para proceder à reserva

de crédito, considerando nosso Despacho 0556094. Após,
remeter os autos à SLC, para lavratura da minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560500 e o código CRC AF73D923.

0000696-68.2019.6.02.8000 0560500v1

  

Despacho GSAD 0560500         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 34



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0560500).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/07/2019, às 10:21, 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
0560554 e o código CRC 6051B000.

0000696-68.2019.6.02.8000 0560554v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  02/07/19  17:36                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 02Jul19                            NUMERO  : 2019PE000313   
  DATA LIMITE     :                                                             
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM A AQUISIçãO DE
  MATERIAL DE CONSUMO, EM FUNçãO DA PRETENSãO CONTIDA NO PROC. 0000696-68.2019. 
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401083  1 084621  0100000000 339039        AOSA APOIO                 4.010,10
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   02Jul19   17:33
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  02/07/19  17:46                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 02Jul19                            NUMERO  : 2019PE000314   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. AQUISIçãO. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER à DESPESA COM AQUISIçãO 
  DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES), EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DE EVENTO 
  SEI 0560500, PROC. 0000696-68.2019.6.02.8000.                                 
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA CONSUM                4.010,10
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   02Jul19   17:44
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 313/2019 (anulação parcial PE 244/19) e Pré-
empenho n.º 314/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 02/07/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561731 e o código CRC 3A6CAB46.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0000696-68.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

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

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo (refletores) 
para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de 
Urnas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo 
(refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e 
Galpão de Urnas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
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.  
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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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

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

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

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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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 limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$ 4.010,10 
(quatro mil, dez reais e dez centavos), que representa uma média das várias propostas 
coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

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

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

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
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. 
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9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

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

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

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

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

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
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11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
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14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

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

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

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
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EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)          I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)Entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital; 
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Fornecer o material acondicionado, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais do fabricante; 
 
f) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e 
quantidade; 
 
g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 

Minuta de edital (0561987)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 51



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e legislação 
vigente; 
 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 

Minuta de edital (0561987)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 52



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos lotes, itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

  TERMO DE REFERÊNCIA  

 
    1. Objeto 

Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores 

para a sede do TRE-AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major 

Isidoro e Galpão de Urnas. conforme quantitativo e especificações 

abaixo descritos. 

2. Justificativa Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas 

próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros. 

 
 
 
 
 

3. Especificações 

REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO 
 Cor: Alumínio; 
 Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de altura; 
 Indicão: Iluminação exterior; 
 Tensão de alimentação: 220 W; 
 Composição: Alumínio e vidro; 
 Formas de utilização: Iluminação exterior; 
 Pintura epóxi alta durabilidade; 
 Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); 
 Grau de proteção: IP 66; 
 Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas; 
 Potência: 200 W. 

 
4. Local e prazo de 

entrega 

O equipamento deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado, 
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D, Tabuleiro dos Martins 
Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00 horas, no 
prozo de 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega da Nota de 
Empenho. 

5. Prazo de 

garantia 
No mínimo, 01 (um) ano 

 
 

6. Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente da contratada através de ordem bancária para o 
estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao 
fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção de 
Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos. 

7. Gestão e 

Fiscalização 
Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV. 

 

Maceió, 25 de junho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e 

Veículos 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 3972 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo (refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca,
Major Isidoro e Galpão de Urnas.

 

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

 

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

 

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

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.

  

Informação 3972 (0561991)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 56



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 03/07/2019, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 03/07/2019, às 14:15, 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
0561991 e o código CRC 3C29037E.

0000696-68.2019.6.02.8000 0561991v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Reporto-me à informação 3972 (0561991), acerca

da qual nada tenho a opor, para remeter os presentes autos à
análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 20:30, 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
0564113 e o código CRC E146229D.

0000696-68.2019.6.02.8000 0564113v1

  

Despacho GSAD 0564113         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 58



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 : 0000696-68.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL DE CONSUMO - REFLETORES

Parecer nº 1341 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

Tratam os presentes autos de pretensão de
aquisição de material de consumo – refletores, conforme
termo de referência (0558733) ajustado pela SAPEV e ainda
pendente de ratificação pela SAD, com vistas a prover o TRE-
AL de iluminação necessária à segurança nas áreas próximas
aos portões de acesso aos prédios e perímetros.

 

2. DO PROCEDIMENTO

Por meio do Despacho SAD (0556094), o  Senhor
Secretário de Administração aprovou a terceira versão do
Termo de Referência (0556068), mas falta ratificar a quinta e
última versão. 

A pesquisa de preços efetuada pela SEIC (0559129)
encontrou  o valor médio unitário de R$ 267,34 (duzentos e
sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e total de R$
4.010,10 (quatro mil dez reais e dez centavos). 

No evento 0561728, a COFIN efetuou a reserva de
crédito. 

No evento 0561987, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações  diversas no
encaminhamento (0561991), 

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 (0564113).

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,   objetivando a
aquisição de material de consumo – refletores, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

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

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, 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
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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 quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

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

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

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Segue lista de verificação exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0558733

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

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

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

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

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  
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9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento
de itens? N/A  

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

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? N/A  

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

Mas falta
ratificar a
última
versão
do TR

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0559129

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

Rel.
Banco de
Preços

0559128

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

SIM  
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MINUTA DO EDITAL

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

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0561987

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

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão
do valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0561987
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44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

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

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

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

SIM  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15
e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

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

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12
e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase
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60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 0561728

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 

 

 6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Com base na tabela acima, salvo melhor percepção,
vale juntar aos autos as informações referentes ao item  23. 

Ao ensejo, impende retificar, no item 3 do termo de
referência (especificações), a tensão de alimentação para 220
V, por evidente erro de digitação.

Assim sendo, seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/07/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/07/2019, às 17:57, 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
0565097 e o código CRC 88FC1D50.

0000696-68.2019.6.02.8000 0565097v11
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.
Em atenção ao Parecer 1341, da AJ-DG (0565097),

ratifico a aprovação do termo de referência, considerando a
versão alterada, evento 0558733, com a ressalva de que deve
ser corrigido o item 3 (especificações), para que seja
retificada a tensão de alimentação para 220 V.

Dessa forma, remete o feito à SLC, para promover o
ajuste na minuta do edital (Anexo I - 0561987).

Após, solicito remeter o feito ao Gabinete da
Diretoria-Geral.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/07/2019, às 20:54, 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
0565356 e o código CRC 39D53626.

0000696-68.2019.6.02.8000 0565356v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0000696-68.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

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

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo (refletores) 
para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de 
Urnas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo 
(refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e 
Galpão de Urnas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
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.  
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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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

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

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

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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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 limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$ 4.010,10 
(quatro mil, dez reais e dez centavos), que representa uma média das várias propostas 
coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

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

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

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
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. 
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9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

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

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

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

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

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
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11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
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14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

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

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

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

Minuta retificada (0565641)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 80



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

            ANEXO I 

  TERMO DE REFERÊNCIA  

 
    1. Objeto 

Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores 

para a sede do TRE-AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major 

Isidoro e Galpão de Urnas. conforme quantitativo e especificações 

abaixo descritos. 

2. Justificativa Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas 

próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros. 

 
 
 
 
 

3. Especificações 

REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO 
 Cor: Alumínio; 
 Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de altura; 
 Indicão: Iluminação exterior; 
 Tensão de alimentação: 220 V; 
 Composição: Alumínio e vidro; 
 Formas de utilização: Iluminação exterior; 
 Pintura epóxi alta durabilidade; 
 Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); 
 Grau de proteção: IP 66; 
 Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas; 
 Potência: 200 W. 

 
4. Local e prazo de 

entrega 

O equipamento deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado, 
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D, Tabuleiro dos Martins 
Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00 horas, no 
prozo de 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega da Nota de 
Empenho. 

5. Prazo de 

garantia 
No mínimo, 01 (um) ano 

 
 

6. Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente da contratada através de ordem bancária para o 
estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao 
fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção de 
Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos. 

7. Gestão e 

Fiscalização 
Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV. 

 

Maceió, 25 de junho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e 

Veículos 
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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, 11 de julho de 2019.
Ao GDG, após retificação da minuta do edital e

conforme determinação do Sr. Secretário de Administração,
no Despacho GSAD (0565356).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 11/07/2019, 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
0565642 e o código CRC 62D9F838.

0000696-68.2019.6.02.8000 0565642v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.
À AJ-DG, após cumprimento do recomendado no

Parecer 1341 (0565097).
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565656 e o código CRC 5D76A0A5.

0000696-68.2019.6.02.8000 0565656v1
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PROCESSO : 0000696-68.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GSAD
ASSUNTO :  EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL DE CONSUMO - REFLETORES

 

Parecer nº 1368 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Retornam a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos que visam à aquisição de material permanente –
refletores, após as diligências recomendadas no Parecer
AJ/DG nº 1.341 (0565097).

Àquela ocasião, foi detectada a necessidade de
aprovação do termo de referência atualizado e ajuste na
redação da especificação do produto a ser adquirido. 

Por consequência, foram juntados os seguintes
documentos:

1)  Despacho SAD (0565356), no qual o Senhor
Secretário de Administração aprova o termo de referencia;

 2) Nova minuta de edital (0565641) elaborada pela
SLC. 

 
Dessa forma, em complemento ao Parecer AJ/DG nº

1.341 (0565097) e nos termos do parágrafo único, do Art. 38,
da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta
de edital  (0565641) que visa à realização de licitação na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de material
permanente – refletores, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/07/2019, às 10:45, 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
0566162 e o código CRC A20C1A37.

0000696-68.2019.6.02.8000 0566162v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de julho 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, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de material permanente – refletores,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, nos termos da minuta 0565641, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, por meio do Parecer
1341 (0565097) complementado pelo Parecer 1368 (0566162).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/07/2019, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566398 e o código CRC 58890A2A.

0000696-68.2019.6.02.8000 0566398v1
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PROCESSO : 0000696-68.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Autorização. Abertura fase externa. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 2095 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta na Conclusão GDG 0566398.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço, objetivando a aquisição de material permanente -
refletores, com vistas a prover este Tribunal de iluminação
necessária à segurança nas áreas próximas aos portões de acesso aos
prédios e perímetros da sede, do Fórum Eleitoral de Maceió,
Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de Urnas, de acordo com a
solicitação da Secretaria de Administração.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0565641, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por
meio do Parecer nº 1341 (0565097), complementado pelo Parecer nº
1368 (0566162) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no exercício da Presidência 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 17/07/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567473 e o código CRC F70BBB65.

0000696-68.2019.6.02.8000 0567473v4
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SLC, para promover as medidas atinentes à

abertura da fase externa da aquisição, em cumprimento à
Decisão 2095, da Presidência (0567473).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/07/2019, 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
0568502 e o código CRC D6A264B9.

0000696-68.2019.6.02.8000 0568502v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3311//22001199  
  

PROCESSO Nº 0000696-68.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 1º de agosto de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

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

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo (refletores) 
para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de 
Urnas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo 
(refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e 
Galpão de Urnas, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
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. 
 

Edital do PE nº 31/2019 (0568941)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 89



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
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.  
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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 do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

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

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

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

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 
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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 limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$ 4.010,10 
(quatro mil, dez reais e dez centavos), que representa uma média das várias propostas 
coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

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

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

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

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

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
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. 
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9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

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

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

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

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

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
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11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
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14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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16.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

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

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

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

Maceió/AL, 18 de julho 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 

Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores 

para a sede do TRE-AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major 

Isidoro e Galpão de Urnas. conforme quantitativo e especificações 

abaixo descritos. 

2. Justificativa Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas 

próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros. 

 
 
 
 
 

3. Especificações 

       REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO 
 Cor: Alumínio; 
 Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de altura; 
 Indicão: Iluminação exterior; 
 Tensão de alimentação: 220 V; 
 Composição: Alumínio e vidro; 
 Formas de utilização: Iluminação exterior; 
 Pintura epóxi alta durabilidade; 
 Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); 
 Grau de proteção: IP 66; 
 Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas; 
 Potência: 200 W. 

 
4. Local e prazo de 

entrega 

O equipamento deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado, 
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D, Tabuleiro dos Martins 
Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00 horas, no 
prozo de 20 (vinte) dias, contados a partir da entrega da Nota de 
Empenho. 

5. Prazo de 

garantia 
No mínimo, 01 (um) ano 

 
 

6. Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente da contratada através de ordem bancária para o 
estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao 
fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção de 
Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos. 

7. Gestão e 

Fiscalização 
Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV. 

 

Maceió, 25 de junho de 2019. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 
Chefe da Seção de Administração de Prédios e 

Veículos 
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                                                         ANEXO II   
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 34 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

 

PROCESSO Nº 0000696-68.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 1º de agosto de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo (refletores)
para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major
Isidoro e Galpão de Urnas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1 – DO OBJETO
 
1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
de consumo (refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de
Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de Urnas, conforme
especificações descritas no Anexo I deste Edital.
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA
 
2.1.                 O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte)
dias, após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue
inclusive por e-mail.
 
2.2.                 O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze)
meses.
 
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
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exigências do instrumento convocatório.
 
3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3 . 3 .                 No ato de envio de suas propostas, as licitantes,
exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
4.2.                     O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
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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pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5.3.                 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de
login e senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da
proposta com a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá
ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.4.                 Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
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
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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
 
6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
6.2.                     As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.                     O sistema ordenará, automaticamente, as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à
etapa competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar
lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes
imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
 
7.1.1.               Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item
ofertado.
 
7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.                     O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.                     Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.                     Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
 
7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
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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 limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio
de pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no
montante de R$ 4.010,10 (quatro mil, dez reais e dez centavos), que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.
 
8.3 .                 Será considerado vencedor deste pregão o licitante que
oferecer o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8 .4 .                 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5.                 Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável,
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
9 – DA HABILITAÇÃO
 
9 . 1 .   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios 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
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Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
                            
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
 
9 . 2 .                  No momento em que forem verificados os documentos
relativos à habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
 
9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
9.5.                        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
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9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão
sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço
eletrônico slc@tre-al.jus.br.
 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção,
pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este
prazo e fechando ao término do tempo informado.
 
11.3.                      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação
de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível
a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio
para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
11.4.                      O acolhimento do recurso implica tão somente na
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.                      A falta de manifestação eletrônica de intenção de
recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 
12.1.                      A adjudicação do objeto do presente certame será
viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da
autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do
objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso,
pela própria autoridade competente.
 
12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta
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ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
14 – DA CONTRATAÇÃO
 
14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
 
14.2.               O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
 
14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado
outro licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
 
15.1.                   A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de
Almoxarifado - SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-
1947, no horário de expediente normal deste Regional, para aceitação e
consequente recebimento do objeto licitado.
 
15.2.                  Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
15.3.                       O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com
as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua
utilização.
 
15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do fornecimento.
 
15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
15.6.                       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de
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.
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16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
16.1.                     O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
16.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
16.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade
dos casos a seguir:
 
a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em
razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de
inexecução parcial;
 
16.4.1.                 Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
 
16.5.                 O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
16.6.                   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
16.7.                  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por 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.
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16.11.                          O período de atraso será contado em dias corridos.
 
16.12.                          No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
16.12.1.                 A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.          
 
16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
 
16.14.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
17 – DO PAGAMENTO
 
17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
 
17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
 
1 7 . 3 .                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de
pagamento.
 
17.4.                      O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
17.6.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
 
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
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
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deste Tribunal para o exercício 2019, alocados nos Programas de
Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
19.1.                      São obrigações do Contratante:
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
 
c) Fiscalizar a execução do contrato.
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
20.1.                           São obrigações da Contratada:
 
a)Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
 
b)Entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o
recebimento da Nota de Empenho, conforme disposto no item 2 deste
Edital;
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;
 
d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
 
e) Fornecer o material acondicionado, obrigatoriamente, em caixas ou
embalagens originais do fabricante;
 
f) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e
quantidade;
 
g) As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e legislação vigente;
 
h ) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 

Edital 34 (0568942)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 116



m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato; e
 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
 
21.1.               É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração,
revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
 
21.2.               As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
2 1 .3 .               As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
 
21 .4 .               Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
21.5.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.6.               No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
21.7 .               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
21.8.               Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
21.9.               O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de
Brasília/Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
21.11.             A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
 
21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 

Edital 34 (0568942)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 117



ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
 
21.15.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
 

Maceió/AL, 18 de julho de 2019.
 
 

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

 
 

     ANEXO I

  TERMO DE REFERÊNCIA

 

    1. Objeto
Constitui o objeto do presente a aquisição de 15 (quinze) refletores para a sede do TRE-AL, Fórum Eleitoral de
Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de Urnas. conforme quantitativo e especificações abaixo descritos.

2. Justificativa
Prover o TRE-AL, de iluminação necessária à segurança nas áreas

próximas aos portões de acesso aos prédios e perímetros.

 

 

 

 

 

3. Especificações

       REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO

Cor: Alumínio;
Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de altura;
Indicão: Iluminação exterior;
Tensão de alimentação: 220 V;
Composição: Alumínio e vidro;
Formas de utilização: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidade;
Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);
Grau de proteção: IP 66;
Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas;
Potência: 200 W.

 

4. Local e prazo de
entrega

O equipamento deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D,
Tabuleiro dos Martins Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00 as 19:00 horas, no prozo de 20 (vinte)
dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho.

5. Prazo de
garantia No mínimo, 01 (um) ano

 

 

6. Pagamento

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente da contratada através de
ordem bancária para o estabelecimento indicado por esta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do equipamento, devidamente atestada pela Seção
de

Almoxarifado, e do recebimento definitivo dos mesmos.

7. Gestão e
Fiscalização Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV.

 

Maceió, 25 de junho de 2019.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículo

 

 ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
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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  

Edital 34 (0568942)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 119



Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                     (   ) Sim                      (   ) Não

Em 18 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/07/2019, às 13:41, 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
0568942 e o código CRC 0B827139.

0000696-68.2019.6.02.8000 0568942v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 18/07/2019 15:06:17 

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

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 19/07/2019 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 00031/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

000696-68.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade de Itens

1

Objeto

Aquisição de material de consumo (refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapir aca, 
Major Isidoro e Galpão de Urnas, conforme especific ações descritas no Anexo I do 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

19/07/2019 A partir de  19/07/2019  às 08:00 Em 01/08/2019  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

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

1 of 1 18/07/2019 15:10
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 18/07/2019 15:08:43 

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

00031 / 2019

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 00031/2019 Tradicional
Aquisição de material de consumo (refletores) para a
sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arap...

Licitação A
Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 18/07/2019 15:09:05 

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 00031/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

000696-68.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

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

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Aquisição de material de consumo (refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapir aca, Major 
Isidoro e Galpão de Urnas, conforme especificações descritas no Anexo I do 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

087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente em Exercício do Tre/al - Ordenador de De

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

19/07/2019

CPF do Responsável Nome Função

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 19/07/2019 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

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 01/08/2019  às 14:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

18/07/2019  às 15:06 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500031201900001 11859439
18/07/2019

15:06
95447083400 19/07/2019

Em
Editoração

18/07/2019
15:06

Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 18/07/2019 15:09:33 

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 00031/2019 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 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
150165 -
Refletor

- 15 Unidade Menor Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Itens da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 18/07/2019 15:10:06 

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 00031/2019 Eletrônico Tradicional

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 150165 - Refletor

Descrição Detalhada

REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO
Cor: Alumínio;
Medidas aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de altura;
Indicão: Iluminação exterior;

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)

15 Unidade Menor Preço 4.010,10

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I Não Agrupado

 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 15

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

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

26/06/2019 3.612,00 09.473.928/0001-68
EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E
REPRESENTACOES EIRELI

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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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019071900144
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000684, emitida em 10/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: MARIA ALBERTA AREAL DA COSTA. Objeto: Aquisição de vestes talares (Ata
34/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339036. Valor total do empenho: R$ 646,94 (seiscentos e quarenta e seis reis e noventa e
quatro centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00079.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo
para processamento de dados, correspondente ao Pregão n.º 023/2019, assinado em
02/07/2019, com vigência de 02/07/2019 a 01/07/2020, conforme subprocessos do P. A.
n.º TRF2-EOF-2019/00022.

Foram celebradas as atas 45 a 49/2019, no valor global de R$ 17.926,50 cujas
íntegras podem ser consultadas por meio do link:
http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2019/
mês julho.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: Solution Licitações, Comércio e Serviços em Vidros Ltda. CNPJ da Contratada:
12.047.912/0001-06. Objeto: Fornecimento e instalação de portas e divisórias em vidro
para o Edifício Anexo II, 5º andar e mezanino dos fundos do pavimento térreo do Edifício
Sede do TRESC. Programa de Trabalho: 02.122.0570.20GP.0042. Natureza da Despesa:
3.3.90.39. N. do Empenho: 2019NE000892. Data do Empenho: 21/06/2019. Valor: R$
17.200,00. Data da assinatura: 02/07/2019. Pregão n. 019/2019. Contrato n. 034/2019.

EDITAL Nº 4, DE 17 DE JULHO DE 2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, tendo em
vista o Edital 01/2019 de Concurso Público para o provimento de cargos do Quadro
Permanente de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado
no Diário Oficial da União, na edição de 31/05/2019 e retificações posteriores, convoca
os candidatos inscritos para prestarem as Provas, de acordo com as seguintes
orientações:

I - DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DAS PROVAS
Data: 04/08/2019 (Domingo)
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 7h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 8h00
Provas Objetivas e Redação
Cargo/Área: Técnico Judiciário/Área Administrativa
Provas Objetivas e Estudo de Caso
Cargo/Área/Especialidade: Técnico Judiciário/Área Apoio

Especializado/Especialidade Tecnologia da Informação e Técnico Judiciário/Área
Administrativa/Especialidade Segurança e Transporte

Duração total das Provas: 4h30min
Permanência mínima: 3 horas, conforme alínea "f" do item 8.19, do Capítulo

8, do Edital nº 01/2019.
PERÍODO: TARDE (Horário Local)
Horário de Apresentação: 14h00
Horário de Fechamento dos Portões: 14h30min
Provas Objetivas e Estudo de Caso
Cargo/Área/Especialidade: Analista Judiciário/Área Judiciária, Analista

Judiciário/Área Judiciária/Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, Analista
Judiciário/Área Apoio Especializado/Especialidade Infraestrutura em Tecnologia da
Informação, Analista Judiciário/Área Apoio Especializado/Especialidade Sistemas de
Tecnologia da Informação

Duração total das Provas: 4h30min
Permanência mínima: 3 horas, conforme alínea "f" do item 8.19, do Capítulo

8, do Edital nº 01/2019.
II - LOCAIS DE PROVAS
1. As provas serão aplicadas no estado do Rio Grande do Sul nas cidades

de Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo
Ângelo e Uruguaiana; no estado de Santa Catarina nas cidades de Chapecó, Criciúma,
Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages; e no estado do Paraná nas cidades de Cascavel,
Curitiba, Guarapuava, Londrina e Umuarama, conforme opção de Cidade de Realização
das Provas indicada pelo candidato, no Formulário de Inscrição via Internet.

2. Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do
Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação
Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br.

3. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia
que antecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e
horário de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de
Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11)
3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou
consultar o site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, para verificar o
local de realização de sua prova.

3.1 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva
data, horário e no local constantes no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos
Chagas.

3.2 É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele
contém dados necessários para melhor orientação do candidato.

4. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver
devidamente identificado, nos termos do disposto no Edital nº 01/2019.

5. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que
é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua
autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a
transcrição da frase contida nas instruções da capa do Caderno de Questões para a
Folha de Respostas, para posterior exame grafotécnico.

6. Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer
momento, detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em
qualquer dependência do local de prova.

7. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº
01/2019, especialmente as dispostas no Capítulo da Prestação das Provas, e neste
Edital de Convocação.

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS
Presidente

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0000841-27.2019.6.02.8000; Objeto: Capacitação de 110 servidores do TRE/AL
por meio do curso "Gestão de Riscos para o Setor Público", na modalidade EAD; Fund.
Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: CONSULTRE - CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 36.003.671/0001-53; valor total R$ 33.500,00; Autorizada pelo
Des. Otávio Leão Praxedes, Vice-Presidente no Exercício da Presidência do TRE/AL, em
18/07/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0005329-25.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 13 da Lei nº 8.245/91; Partes: União, através do TRE/AL, e a Organização
Arnon de Mello, CNPJ 12.199.147/0001-31, Objeto: incluir no contrato autorização do
locador para que o locatário possa ceder ou sublocar o espaço de 22m² no 13º andar
destinado a instalação de uma lanchonete. Valor: sem reflexos financeiros para o contrato;
Assinatura: 09/07/2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 000696-68.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo (refletores) para
a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de
Urnas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 19/07/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00031-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/08/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 18/07/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 8091/2019. Objeto: Contratação da empresa IMAGEM
GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 67.393.181/0001-34. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, I, da Lei n. 8.666/93 e
alterações posteriores. VALOR R$ 80.735,37 (oitenta mil, setecentos e trinta e cinco reais
e trinta e sete centavos). Data da Autorização: 16/07/2019, pelo Diretor-Geral, Júlio Briglia
Marques. Data da Ratificação: 17/07/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus
Abdala Simões.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 8171/2018. Objeto: Contratação de serviço contínuo de suporte  e de
manutenção preventiva e corretiva, em regime 24h por dia, 7 dias por semana e 365 dias
por ano, com fornecimento de peças originais ou equivalentes (quando expressamente
permitidas) e quaisquer outros insumos necessários, referentes ao Contêiner Data Center
(CDC), energia, climatização ("Self" de Precisão), Detecção e Combate a Incêndio,
Monitoramento e Segurança, Treinamento, Auditoria Física, "Dynamic As Built". . Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 19/07/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do
Centro Administrado da Babia, Nr. 150 - Salvador, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00023-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 19/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/08/2019 às 14h00 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 por meio do telefone (71) 3373-7084.
.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/07/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
46392019. , publicada no D.O.U de 07/06/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual
aquisição de eletroeletrônicos conforme as especificações do TErmo de Referência anexo.
Novo Edital: 19/07/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime
Benevolo 21 - Centro Centro - FORTALEZA - CEEntrega das Propostas: a partir de
19/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/07/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 18/07/2019) 070007-00001-2019NE000025

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de limpeza em

Cartórios eleitorais da região centro-oeste e sul. Locatário: Tribunal Regional Eleitoral

do Espírito Santo. Locador: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ:

00.482.840/0001-38. Resumo do Objeto: DECRÉSCIMO de 01 (um) posto de trabalho no

município de Presidente Kennedy, alterando a cláusula quarta e quinta. Novo valor

mensal: R$ 47.957,80. Fundamentação Legal: arts. 58, I e 65 I "b" e § 1º da Lei

8.666/93. Data da Assinatura: 15/07/2019. Processo: 40-46.2019.6.08.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2019.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/07/2019, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569321 e o código CRC 305876FA.

0000696-68.2019.6.02.8000 0569321v1
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MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
Pregão Eletrônico nº 312019 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 

 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens constantes na tabela  de 

itens abaixo, no valor global de R$ R$ 3.349,95 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE 
REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) nos termos do edital e seus Anexos. 
 

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 DIAS dias corridos, contados da data 
da abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta 
ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 
administrativo, impostos,seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, 
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos. 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os dados constantes na página 
anterior a esta. 

 
 
Garantia dos produtos: 12 MESES 
Validade dos produtos:  
Prazo de entrega: 20 DIAS 
Prazo de pagamento: 10 DIAS 
Frete:  
Assistência Técnica:  
 
 
VESPASIANO, 01/08/2019 
 
 
 

 
______________________ 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
916.839.806-97
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MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
 
 

TABELA DE ITENS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 312019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 
 

ÍTEM 1 
 
PRODUTO: REFLETOR DE LED 200W 
 
DESCRIÇÃO: REFLETOR DE LED ALUMINIO, INDICAÇÃO: ILUMINAÇÃO EXTERIOR, TENSÃO 
DE ALIMENTAÇÃO:220V, COMPOSIÇÃO: ALUMINIO E VIDRO, FORMAS DE ULTILIZAÇÃO: 
ILUMINAÇÃO DE EXTERIOR, PINTURA EPÓXI ALTA DURABILIDADE, TEMPERATURA DE 
COR 6500K ( BRANCO FRIO), GRAU DE PROTEÇÃO IP:66, VIDA UTIL: 50 MIL HORAS, 
POTÊNCIA 200W. 
 
FABRICANTE: ARCO IRIS 
 
MARCA: ARCO IRIS 
 
MODELO: REFLETOR DE LED 200W 
 
QUANTIDADE: 15 
 
VALOR UNITÁRIO: R$ 223,33 
 
VALOR TOTAL: R$ 3.349,95 

 
 
 
VESPASIANO, 01/08/2019 

 

    
______________________ 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
916.839.806-97 
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MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
Pregão Eletrônico nº 312019 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO , CNPJ nº 07.820.223/0001-44, sediada em RUA SÃO 
SEBASTIÃO, N° 491 - CÉLVIA, declara sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade se declara que não há ocorrências 
posteriores e anteriores.   

 
 
 
VESPASIANO, 01/08/2019 
 
 
 

 
______________________ 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
916.839.806-97 
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MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  

 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA MENOR DE IDADE 

 
Pregão Eletrônico nº 312019 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 

 
 MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO , CNPJ Nº 07.820.223/0001-44, por intermédio de 

seu representante legal MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO portador da Carteira de Identidade 
M3.311.033 e do CPF nº 916.839.806-97, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93,  acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
VESPASIANO, 01/08/2019 
 

 
______________________ 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
916.839.806-97 
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MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

Pregão Eletrônico nº 312019 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 

 
 MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO , portador da Carteira de Identidade M3.311.033 e 

do CPF nº 916.839.806-97 DECLARA, como representante devidamente constituído da empresa 
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO , CNPJ 07.820.223/0001-44, para fins do disposto no edital 
pregão 312019 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar do pregão nº 312019 foi elaborada de maneira 

independente por MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO , e o conteúdo da proposta não foram, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do edital de Pregão nº 312019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão nº 312019, não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão nº 312019, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato o pregão nº 312019, quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão nº 312019, não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato pregão nº 312019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão nº 312019, não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e  

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá- la. 
 
VESPASIANO, 01/08/2019 

 

 
______________________ 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
916.839.806-97 
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MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  

 
DADOS DA EMPRESA 

 
 
Pregão Eletrônico nº: 312019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
UASG: 70011 
 
Data de Abertura: 01/08/2019 
 
Razão Social: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
CNPJ/MF: 07.820.223/0001-44 
Inscrição Estadual: 7129970450092 
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO, N° 491 - CÉLVIA 
Cidade: VESPASIANO/MG 
CEP: 33.200-000 
Telefone: 31.3621-1088 
E-Mail: luminart@luminartiluminacao.com 
 
 
Dados Bancários: BANCO BRADESCO 237, AGÊNCIA 1709, CONTA 23851-1 
 
Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 
 
Nome: MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
CPF:   916.839.806-97 
RG nº: M3.311.033 
E-Mail: luminart@luminartiluminacao.com 
 
 
VESPASIANO, 01/08/2019 
 
 

 
______________________ 

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO  
916.839.806-97 
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  Refletor Holofote LED 
 
 

         

 

            

Descrição 

 Marca: Arco Iris Led 
 
Referência em iluminação externa e interna de 
qualidade, o Refletor Holofote MicroLED SMD 
Slim 200W Branco Frio traz toda sua tecnologia e 
modernidade. 
Extremamente indicado para iluminar ambientes 
externos e internos, o Refletor LED SMD 200W é 
eficientemente capaz de iluminar diversos pontos. 
Completo para instalação, o Refletor MicroLED 
SMD tem índice de proteção IP66, ou seja, é à 
prova d’água e livre de intempéries, tornando-o um 
produto de maior vida útil e 100% seguro para uso 
externo. Sua avançada tecnologia SMD confere a 
este produto Chip LED de última geração com 
fluxo luminoso de qualidade, despontando-o como 
o melhor custo benefício do mercado. Cabe ainda 
ressaltar a economia de mais de 80% na conta de 
luz por ser um produto LED. 
 
- Alta economia de energia 
- Baixa emissão de calor 
- Maior eficiência luminosa (lm/W) 
- Não emite radiação infravermelha nem 
ultravioleta 
- Descarte não prejudicial ao meio ambiente 
- Vida útil até 50 vezes maior comparado a outras 
tecnologia 
 
Características Técnicas: 
Modelo: Refletor MicroLED SMD 200w "66006" 
Ano:2019/2020 
Potência: 200W 
Tipo de LED: SMD - Última geração LED 
Cor da Luz: Branco Frio - 6500K 
Luminosidade: 24000 Lúmens reais 
Ângulo de iluminação: 120º 
Fator Potência: > 0.80 - Super SMD 
Índice de Reprodução de Cor: > 0.80% 
Vida útil: 50.000 horas 
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V) 
Material: Alumínio Cor do produto: Preto/Black 
Índice de Proteção: IP66 - Máximo Nível de 
Proteção 
Certificação: CE, RoHS, ISSO 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4602 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Chefe SAPEV.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise da conformidade
técnica de proposta apresentada e classificada em 1º lugar no
certame em questão, PE 31/2019 TRE/AL.
Seguem proposta e catálogo do produto, eventos SEI
nºs0575311 ; 0575313, respectivamente.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO
W.B.C.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/08/2019, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575316 e o código CRC 34A9FFEF.

0000696-68.2019.6.02.8000 0575316v2
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01/08/2019 Refletor-led-200w-holofote-microled-slim-ip66-110-220v---66006 - Detalhe do produto - ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA

https://www.arcoirisled.com.br/produto/refletor-led-200w-holofote-microled-slim-ip66-110-220v---66006/519225 1/4

Home (home)  Refletores (categoria/refletores/28132/1/)  Branco Frio (categoria/branco-frio/29003/1/)  Refletor Led 200w
Holofote Microled Slim Ip66 110/220v - 66006

• • •

Refletor Led 200w Holofote Microled Slim Ip66 110/220v - 66006

R$ 96 , 35

ou 3x de R$32,11 sem juros
ou R$ 91,53 no Mercado Pago (boleto) com 5% de
desconto

COMPRAR

DETALHES DE PAGAMENTO 

Frete e Prazo

1 

57036-450 OK

 (home)
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https://www.arcoirisled.com.br/produto/refletor-led-200w-holofote-microled-slim-ip66-110-220v---66006/519225 2/4

Correios - SEDEX

Prazo de entrega: 6 dias úteis 
Valor: R$68,02

Correios - PAC

Prazo de entrega: 12 dias úteis 
Valor: R$30,45

REFLETOR BR/PR

PRETO

Referência em iluminação externa e interna de qualidade, o Refletor Holofote MicroLED SMD Slim 200W
Branco Frio traz toda sua tecnologia e modernidade com o melhor preço da categoria.

Extremamente indicado para iluminar ambientes externos e internos, o Refletor LED SMD 200W é
eficientemente capaz de iluminar locais residenciais como: piscina, jardim, varanda, garagem, portão,
fachada. E também, ambientes comerciais como: quadras, estádios de futebol, festas, fachadas de
loja, outdoors, dentre outros pontos.

Completo para instalação, o Refletor MicroLED SMD tem índice de proteção IP66, ou seja, é à prova
d’água e livre de intempéries, tornando-o um produto de maior vida útil e 100% seguro para uso
externo. Sua avançada tecnologia SMD confere a este produto Chip LED de última geração com fluxo
luminoso de qualidade, despontando-o como o melhor custo benefício do mercado. Cabe ainda
ressaltar a economia de mais de 80% na conta de luz por ser um produto LED.

Muito mais eficiente, os refletores MicroLED SMD têm uma iluminação uniformemente espalhada e
indireta, graças à sua abertura de luz de até 120°. Seu baixo custo faz deste produto a melhor escolha
para quem buscar um refletor de excelente eficiência com uma ótima rentabilidade.

Características:
Vantagens do Super LED:
- Alta economia de energia
- Baixa emissão de calor
- Maior eficiência luminosa (lm/W)
- Não emite radiação infravermelha nem ultravioleta
- Descarte não prejudicial ao meio ambiente
- Vida útil até 50 vezes maior comparado a outras tecnologia

DESCRIÇÃO
 Descrição Garantia
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Características Técnicas:
Modelo: Refletor MicroLED SMD 200w "66006"
Ano:2019/2020
Potência: 200W
Tipo de LED: SMD - Última geração LED
Cor da Luz: Branco Frio - 6500K
Luminosidade: 24000 Lúmens reais
Ângulo de iluminação: 120º
Fator Potência: > 0.80 - Super SMD
Índice de Reprodução de Cor: > 0.80%
Vida útil: 50.000 horas
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Material: Alumínio
Cor do produto: Preto/Black
Índice de Proteção: IP66 - Máximo Nível de Proteção
Certificação: CE, RoHS, ISO
Dimensão: 28 x 27 x 4,5 cm
Peso: 700g

Itens Inclusos:
- 1x Refletor Led SMD 200w Branco Frio Slim

PRODUTOS NOVOS

ou R$ 84,46 no boleto bancário (Mercado
Pago) com 5% de desconto

(produto/refletor-led-modular-flood-
light-50w-ip68-a-prova-d-agua--
-81941/414128)

Refletor Led Modular Flood Light
50W IP68 à Prova D'água - 81941
(produto/refletor-led-modular-

fl d li h i 68 d

R$8890
R$93,99

SEM ESTOQUE

(produto/refletor-holofote-led-400w-
branco-frio-8-leds-bivolt-ip66--
-81645/415445)

Refletor Holofote Led 400w Branco
Frio 8 Leds Bivolt IP66 - 81645

(produto/refletor-holofote-led-
b f i 8 l d bi l

SEM ESTOQ

(produto/refletor-led-ho
bivolt-prova-d-agua---b
-81307/416015)

Refletor Led Holofot
Prova D'água - Branc

(produto/refletor-led-
bi l d
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Fique ligado e acompanhe todas as novidades e a melhores ofertas

Seu e-mail aqui

LOCALIZAÇÃO

ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.684.546/0001-04

Av. Odilom Gomes Assumpção, 48 - Cantagalo

Três Rios - Rio de Janeiro

INSTITUCIONAL

Política de Privacidade (pagina/politica-de-
privacidade)

Sobre a empresa (pagina/sobre-a-empresa)

Trocas e devoluções (pagina/trocas-e-devolucoes)

CONTATO

(24) 2030-4000



arcoirisledbr@gmail.com (mailto:arcoirisledbr@gmail.com)



Facebook
(https://www.facebook.com/arcoirisled/)

  (https://www.design2b.com.br)

DESENVOLVIMENTO

PAGAMENTO

CERTIFICADOS

 (https://becommerce.com.br/loja-protegida/)

 (http://becommerce.com.br/)Copyright © Todos os direitos reservados.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
De ordem do senhor Chefe da Seção de

Administração de Prédios e Veículos, face à solicitação
registrada no evento 0575316, informa-se que aparentemente
há desconformidade entre o objeto ofertado segundo os
documentos presentes nos eventos 0575311 e 0575313 e o
Anexo I do Edital, entendimento reforçado por meio de
pesquisa realizada na Rede Mundial de Computadores, no
endereço https://www.arcoirisled.com.br/produto/refletor-led-
200w-holofote-microled-slim-ip66-110-220v---
66006/519225, especificamente no tocante (1) à cor, "preta" e
não "alumínio" e (2) às dimensões, 28x27x4,5cm, e não 43cm
de largura por 32cm de altura.

Desse modo, salvo justificativa plausível da
Licitante proponente, entende-se que o objeto deve ser
recusado.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 01/08/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575424 e o código CRC EAE9FF23.

0000696-68.2019.6.02.8000 0575424v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4654 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Chefe SAPEV.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise da conformidade
técnica de proposta apresentada e classificada em 2º lugar no
certame em questão, PE 31/2019 TRE/AL.
Seguem proposta e catálogo do produto, eventos SEI
nºs  0576696; 0576701,  respectivamente.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO
W.B.C.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/08/2019, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576703 e o código CRC 6ED497DC.

0000696-68.2019.6.02.8000 0576703v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao vosso questionamento, esclarece-se

que não foi possível localizar informações sobre o produto
ofertado, ou mesmo sobre seu fabricante, na Rede Mundial de
Computadores - o que provoca alguma incerteza,
principalmente no tocante ao acionamento da garantia. Assim,
a análise foi realizada estritamente por meio do material
apresentado.

Dessa forma, indica-se que se encontraram as
seguintes divergências entre o objeto proposto e os requisitos
editalícios, conforme segue:

a) cor exigida, alumínio, cor no catálogo, preta;
b) pintura exigida, tinta epóxi de alta durabilidade,

pintura no catálogo, não especificada.
Em suma, entende-se que o objeto deva ser

recusado, exceto mediante demonstração da proponente de
que o objeto ofertado atende aos requisitos editalícios
plenamente.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 05/08/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576744 e o código CRC A9E9FF98.
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Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303  - Barreiro 

Belo Horizonte – MG CEP: 30.640-040 

 

 

CNPJ: 26.507.653/0001-55 

Insc. Estadual: 002860764.0089 
Tel: (31) 2515-5066 

E-mail: volteletrica1@gmail.com 

 
PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
Pregão nº 312019  
 

Após cuidadoso exame e estudo do edital do certame licitatório em referencia, seus anexos e apensos, com os quais 

concordamos, vimos apresentar nossa proposta de conformidade com as condições nesse instrumento 

convocatório. 

 

 

Item Descrição Unid. Quant. Unit. Total 

01 REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO Cor: Alumínio; Medidas 
aproximadas: 43 cm de largura por 32 cm de altura; Indicão: 
Iluminação exterior; Tensão de alimentação: 220 V; 
Composição: Alumínio e vidro; Formas de utilização: Iluminação 
exterior; Pintura epóxi alta durabilidade; Temperatura de cor: 
6500 K (luz branca); Grau de proteção: IP 66; Vida útil 
estimada: Superior a 9.000 horas; Potência: 200 W. 
MARCA: ENT 

UN 15 240,00 3.600,00 

 TOTAL    3.600,00 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

Valor Global da presente proposta: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)  

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
licitação.    

Prazo de validade dos preços registrados: 12 (doze) meses, contados da data da 
publicação da Ata de Registro de Preços; 
 
Prazo de entrega de acordo com o Edital. 

 

 

 

_____________________________________ 
Ana Paula Costa Greco 
Proprietária       

 

 

 
 

Belo Horizonte 06 de agosto de 2019 

Banco do Brasil 

AGENCIA: 3808-3 
CONTA: 59.906-9 
Operação: Juridica 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2019.
Sr. Chefe SAPEV.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise da conformidade
técnica de proposta apresentada e classificada em 3º lugar no
certame em questão, PE 31/2019 TRE/AL.
Seguem proposta e catálogos do produto, eventos SEI
nºs 0577277; 0577278; 0577280;  respectivamente.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO
W.B.C.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/08/2019, às 15:30, 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
0577281 e o código CRC DD3BACF6.

0000696-68.2019.6.02.8000 0577281v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
Apesar de a descrição do objeto constante da

proposta transcrever os requisitos editalícios com fidelidade,
as imagens enviadas identificam um produto na cor "preta" e
não "alumínio" e deixam de confirmar a composição da tinta,
que deveria ser "epóxi de alta durabilidade", a temperatura de
cor, "6500K (luz branca)", a destinação à "iluminação
exterior", bem como as medidas do objeto ofertado.

Em pesquisa na Rede Mundial de Computadores,
não se conseguiu localizar o modelo registrado na foto do
evento 0577280, tampouco sítio eletrônico do fabricante, o
que causa incertezas a respeito da efetividade da garantia de
1 ano exigida no ato convocatório.

Dessa forma, salvo demonstração de suficiência
quanto aos pontos acima descritos, entende-se que a proposta
não atende aos requisitos editalícios e deve ser recusada.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 07/08/2019, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577647 e o código CRC 3DFC7B6C.

0000696-68.2019.6.02.8000 0577647v1
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07/08/2019 REFLETOR 200W SUPER LED HOLOFOTE BIVOLT BRANCO FRIO 4 Chips

https://gruporcaleds.commercesuite.com.br/refletores-de-led/refletor-200w-super-led-holofote-bivolt-branco-frio 1/7

REFLETORES 3ª LINHA REFLETOR 200W SUPER LED HOLOFOTE BIVOLT BRANCO FRIO 4 CHIPS EGG YOLK

(TECNOLOGIA SAMSUNG) Ambiente Seguro 

> >

FOTOS VÍDEO

fl  
0
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Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Comentários

POSSUIMOS UMA TECNOLOGIA EXCLUSIVA NO BRASIL (NEW CONSUMPTION) QUE REDUZ EM 47,5% DO

CONSUMO DO LED

NO MERCADO PREÇO R$ NOSSO PRODUTO PREÇO R$

CONSUMO (KWH) CÁLCULO BASEADO EM 12H CONSUMO (KWH) CÁLCULO BASEADO EM 12H

1 HORA: 0,20 KWH 0,14 R$ 1 HORA: 0,11 KWH 0,08 R$

1 DIA: 2,40 KWH 1,69 R$ 1 DIA: 1,26 KWH 0,89 R$

1 MÊS: 73,00 KWH 51,54 R$ 1 MÊS: 38,33 KWH 27,06 R$

1 ANO: 876,00 KWH 618,46 R$ 1 ANO: 459,9 KWH 324,70 R$

REFLETOR LED  200W CHIP DE LED EGG YOLK

 

Re!etor LED produzido em material de alta qualidade em alumínio reforçado com pintura eletrostática a

pó,proteção máxima contra corrosão e maresia com aletas produzidas especialmente para ajudar na dissipação

do calor resistente e durável. Iluminação com altíssima economia de energia,até 80% mais econômico em

relação as lampadas antigas.

 

COMPARAÇÃO DE CONSUMO

 

DRIVER: Produto fabricado nos padrões internacionais com a fabricação de uma das maiores empresas do

mundo no ramo de iluminação, por esse motivo sua baixa emissão de calor 70% menor que a fornecida pelo

mercado sendo assim prolongando sua vida útil para até 10 anos de vida.

 

CERTIFICAÇÃO

A classi"cação IP serve para mostrar o quanto aparelhos eletrônicos são resistentes a água e poeira .

Essas classi"cações são dadas por um órgão certi"cador de acordo com as características de cada aparelho.

A certi"cação 6 e 8 se dividem em duas classes de números de 1 ate o número 8 aonde o número 6 representa a

total proteção contra poeira e o número 8 a maior proteção existente contra longos períodos de imersão em

água e pressão sendo considerado assim a maior certi"cação em qualidade do mundo.

Ga ntia
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07/08/2019 REFLETOR 200W SUPER LED HOLOFOTE BIVOLT BRANCO FRIO 4 Chips

https://gruporcaleds.commercesuite.com.br/refletores-de-led/refletor-200w-super-led-holofote-bivolt-branco-frio 5/7

Potência: 200w

Fator de Potencia: >0.95

Certi!cação: CE

IRC: Ra >80 Ra >70

Voltagem: AC 85-265V (bi-volt).

Fluxo Luminoso: 20.000 Lúmens

Ângulo do feixe de luz: 120°

Proteção: IP66 (Resistente a chuva)

Material: Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó

Peso: 3.120 G

Dimensões: 32cm X 42cm X 14cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 

CARACTERÍSTICAS

 

- Cor Da Luz: Branco Frio 6500k

- Alta economia de energia

- Baixa emissão de calor

- Maior e!ciência luminosa (lm/W)

- Não emite radiação infravermelha nem ultravioleta

- Descarte que não prejudica o meio ambiente

- Vida útil até 10 vezes maior comparado a outras tecnologias

- Vida Útil: 80.000 horas

- GARANTIA DE ATÉ 3 MESES

VIDA ÚTIL

Esse produto pode durar até 80.000 horas, antes que sejam substituídas. Já as "uorescentes, principalmente as

lâmpadas CFL, podem durar cerca de 5.000 horas antes de precisarem ser trocadas.

Seu Re"etor queimou? O problema pode ser o CHIP que pode ser substituido para que seu 

ambiente continue iluminando sem que haja a necessidade de troca do mesmo, fazendo você 

economizar. A substituição deverá ser feita por um pro!ssional, nós da RCA Lâmpadas não 

nos responsabilizamos por qualquer dano causado ao aparelho.

 

QUER SUA COMPRA NO DIA SEGUINTE? FAÇA A SUA COTAÇÃO CONOSCO PELO AÉREO, E RECEBA SEU

PRODUTO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL PARA CAPITAL, INTERIOR 3 DIAS.

DICA: CASO QUEIRA COMPRAR MAIS DE UMA PEÇA, COMPRE O KIT PARA O FRETE SAIR MAIS BARATO.

OBS: SE VOCÊ NÃO ECONOMIZAR NOS TE DEVOLVEMOS O DINHEIRO E VOCÊ FICA COM O PRODUTO

PAGAMENTO A VISTA TEM 10% DE DESCONTO SENDO TRANSFERÊNCIA BANCARIA OU BOLETO A VISTA,

COMPRANDO DIRETAMENTE CONOSCO.

SEGUE O CONTATO!

 (21) 3606-3528 - (21) 3710-0149

 

FaFaFaFaFaFaFaFatotototototototor r r r r r r r dededededededede P P P P P P P Pototototototototenenenenenenenencicicicicicicicia:a:a:a:a:a:a:a: > > > > > > > >0.0.0.0.0.0.0.0.9595959595959595

fl  
0

Informação FOLDER PROPOSTA 4º COLOCADO (0577899)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 159



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2019.

Sr. Chefe SAPEV.

 

Reporto-me no presente para solicitar a análise da conformidade técnica de proposta
apresentada e classificada em 4º lugar no certame em questão, PE 31/2019 TRE/AL.

Seguem proposta e catálogos do produto, eventos SEI nºs 0577898; 0577899, 
respectivamente.

 

Agradeço antecipadamente.

 

PREGOEIRO

W.B.C.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/08/2019, às 18:40, 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
0577901 e o código CRC 559651DD.

0000696-68.2019.6.02.8000 0577901v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
Informo que as especifícações no eventos

SEI 0577981 e 0577899, estão de acordo com o Termo de
Referência evento 0492845.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 08/08/2019, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578081 e o código CRC ADC3DE87.

0000696-68.2019.6.02.8000 0578081v1

  

Despacho SAPEV 0578081         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 161



���������� ���	
�����������

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

**

*

+

+

,-./01023456-57.-889:9/9606-

+

;1-<345-/-=1>?9.45@ABCDAE5F7GH5IDDAA

JKGLFML5,LG57NFOKPLG5K5GF;MQRKSJLG5KQMKOQT+UVWXYUZ[+V\+]̂ _̀+Va+bEcAEdcE@dBDDDAeDfT+ghXi[Y[+jkhT
X\Vl\Ymh+gUWn\WZ\+V\+[YZo+pq+g[+rhU+Va+sotuqT+gh+tv+gh+wkix\+gh+uppuT+hWZ[+XUhVZh+g\+XkmnYUmhVZ\+g[+YhWhYy[+gh+X[Yz\W
nYhyUWZ[+hm+ihU+n[Y[+nhWW\[+X\m+ghlUXU{VXU[+\k+n[Y[+Yh[|UiUZ[g\+g[+_YhyUg{VXU[+}\XU[i+h+jkhT+Wh+[niUX[g\+[\+V~mhY\+gh
lkVXU\V�YU\W+g[+mUVx[+hmnYhW[T+[ZhVg\+�W+YhzY[W+gh+[XhWWU|UiUg[gh+nYhyUWZ[W+V[+ihzUWi[��\o

}[VZ\WT+�u+gh+�z\WZ\+gh+t�upo

+

�-.�01

Declaração COMPRASNET (0578426)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 162



���������� ���	
�����������

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

,,

,

-./0121345

6

789:;<=9>9?8@ABC<=DEFGHEI=J1KL=MHHEE

NOPQRST6UVO6OWXTV6PYOZXO6O6PTZPTS[T6PT\6RW6PTZ[Y]̂OW6PTZXY[RW6ZT6O[YXRQ6O6WOVW6RZO_TẀ6aO\6PT\T6[O6UVO6PV\bST
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pRZXTẀ6li6[O6ofTWXT6[O6klim|

6

�9C��8

Declaração COMPRASNET (0578426)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 163



���������� ���	
�����������

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

..

.

/

01234546789:19;<1=>?@A<2>49:19B4@89CDE15F1<>1<@1

/

G51H789131@5I<>289JKLMNKO9PQCR9SNNKK

TUCVPWV90VC9QXPYUZVC9U9CPGW;[U\TVC9U;WUY;]/̂_̀ a/bc/dOeKOfeOJfLNNNKgNh]/ijklmnm/opq/mo/rjbmo/im/ljs]/tuj
mvw/m/rnjojbvj/imvm/sbjxsovjy/zmvpo/syrjisvs{po/rmnm/oum/|mqslsvm}~p/bp/rnjojbvj/rnpkjoop/lsksvmv�nsp]/ksjbvj/im
pqns�mvpnsjimij/ij/ijklmnmn/pkpnn�bksmo/rpovjnspnjo�

�mbvpo]/��/ij/��povp/ij/�����

/

B12�45

Declaração COMPRASNET (0578426)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 164



���������� ���	
�����������

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

22

2

3

3

4567898:;<=>5=?5@<9

3

A95B;<=575C9D@E6<=FGHIJGK=LMNO=PJJGG

QRNSLTS=4SN=MULVRWSN=R=NLATX?RYQSN=RXTRVXZ3[\]̂_[̀a3\b3cdef3\g3hKiGKjiKFjHJJJGkJlZ3mn̂oa_a3pa_a3q[\]3mb
m[]pb]̀b3\b3[\̂[]b3r3mb3a_̀s3tu3ma3vn[3\g3wsxxxZ3mn3ty3mn3z{\|b3mn3y}}~Z3â_n]̂[mb3pnoa3vn[3\g3}sw��Z3mn3tu3mn3b{̀{�_b3mn
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ẑ Y]_ZW,{|,jk,}t_Z]_,jk,w{|xu

,

~./�12

Declaração COMPRASNET (0578426)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 168



���������� ���	
�����������

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

**

*

+,-./0/12345,46./730/1234895,:,95,9;,45,4<03:3=;/

<0,>2346.,;0?9@-34ABCDEBF4GHIJ4KEEBB
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�ǹ78FD���DIc�D6k�D��H:86r6D6-bID-T5

Certidão TRABALHISTA / TCU/CNJ/PORTAL TRANSPARÊNCIA (0578428)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 170



�
�
�

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

����������������������������� ��������!����������"���#���$�!����#�#���#��$�!�"����������%!�$���
�����&�#���#�������!���!�����!$���#��#�#���#��������$�� ���$�#������'�(������!������#�#��
����� ���$�#�#��#�����"���#��#��$�!�"����)�#��*�+,��+������#��$�#��$�#������$�!�"���#�'�(�
�!-����.,�������� ��/���&,����$����#��0������1"�2#�$��)��3���2#��#��4�#������5�$��!���#��
0������1"�2#�$�6���!��#�������7�$�����8�#�����#��9�����'�
�
�
��������	����
:���	�;<	=>?=>?@=AB�ACDAED=F�
�
�
G�H��;�IJ��	��	�����	�����
��<�

7�&,��K�$���D�LMNOPQO	RON	STPUM�ON	M	NPQGVMWLON	MGQMUG	
4501D�XYZ[Y\ZY]\̂___[̀_a�

�
�
Q���������	��	��������	M����b�
��<�

*�+,��c�����D�L�P	
4�#�����D�U
�
������	G�
�b����	
7��"���#��#��$�!�"���D�W���	������	
	
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�

*�+,��c�����D��W�	
4�#�����D��WGS	̀	��������	W��
����	��	�������IJ��	��h�
�	i��	S��	��	G;i��j
����	
S�;
�
�����
h�	�	G����k
j
�
����	
7��"���#��#��$�!�"���D�W���	������	
	
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�

*�+,��c�����D������	��	L����i��l��
�	
4�#�����D���������	W��
����	��	M;i�����	G�
�b����	�	N��i�����	
7��"���#��#��$�!�"���D�W���	������	
	
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�

*�+,��c�����D������	��	L����i��l��
�	
4�#�����D��WM	̀	��������	W��
����	��	M;i�����	��
���	
7��"���#��#��$�!�"���D�W���	������	
	
0�����$��������$����#,�����+�!���!���������#����+,��+�����6�$��d"��(efg'�

�
�
m��D�(�$�!�"����$�!����#�#��#����������"�2#�$�� �������!#����������!$2�����#��������-�$�.,����

Certidão TRABALHISTA / TCU/CNJ/PORTAL TRANSPARÊNCIA (0578428)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 171



������������	�
��
������
�������
��������
����������
������
���
��
������ 
��
�!
��
�����

��
�"�# 
���
��
�!�#�" 
��
��
��
$��%�
��
�"�& 
���
��
�!�&�� 
��
'
��
�������
��
�"�' 

(������
��
'��!'
��
�� 
��
$������
��
�"���

Certidão TRABALHISTA / TCU/CNJ/PORTAL TRANSPARÊNCIA (0578428)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 172



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

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

!���	�"���������������

����������������	���

#$%&'(%&()&*+,-,%&*
�./01 234536437689995:9;

<�����������1 =>?@AB@(#@?(CDAE>F@?((>(?AGBHI>J=@?(>HB>EH

.���������	��1 =>?@AB@(#@?(CDAE>F@?

����������������������1K*,%,+-L$%& �������M�����������������	���19N8558O953

@-&**P+-L$'(,(HQR,%LQ,+S&'
T����U����1 J$%$(K&+'S$

��
������������V������1 J$%$(K&+'S$

MW����������X��������/Y�����X1 J$%$(K&+'S$

T����U����	���
�������	���������	1J$%$(K&+'S$

JZ[,L'(-$%$'S*$%&'\

H(:(K*,%,+-L$Q,+S&

HH(:(]$̂L_LS$̀a&(Fb*Z%L-$

HHH(:(B,cb_$*L%$%,()L'-$_(,(=*$̂$_dL'S$(),%,*$_

<�����������������/��. 5;8958O9O9

��e� OO89;8O953

e�����f�	�� M�������1 538958O9O9gdSSR\88hhh4S'S4ib'4̂*8-,*SL%$&j

M�������1

M�������1

Hk(:(B,cb_$*L%$%,()L'-$_(>'S$%b$_8#L'S*LS$_(,(Ib+L-LR$_

<��������	������l�	������ M�������1 O789;8O953

<�������!�����
�� M�������1 528958O9O9

kH(:(mb$_LnL-$̀a&(>-&+oQL-&:)L+$+-,L*$

7589N8O9O9M�������1

#,-_$*$̀a&
��������	�
�����	����	�
����	��	����V����p�qrsss�����tuuv����������������������������	������������ ���w����
	���������������������������������"���	�������1

����������1�xqlxqlyxtu�ts1xz ��
�/�1�vz{rxqyr|u{�{u������.���1�}�~�<�~���<< �� M V� .e�

tt

 		1���������������������������������������������������������������������������������������������

Certidão SICAF E NÍVEL DE CREDENCIAMENTO (0578431)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 173



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

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

!���	�"���������������

����������������	���

#$%&'()*+,-./$%,0,1,2)$3$45*&6$4'+

7&3+8,3+,9+)4$5$3+)
�:;<= >?@A?B@?CBDEEEA1EF

G�����������= HIJKL#K,7KJ,MNLOIPKJ,,I,JLQ#0RI-HKJ,I0#IO0

:���������	��= HIJKL#K,7KJ,MNLOIPKJ

����������������������=2)$3$45*&3+ �������S�����������������	���=ETDAADUEA?

7&3+8,3+,-./$%
������������:V���= 2&3&8')&3+

7&3+8,3+,9+)4$5$3+)
;����������
��	�= I6W)$8&,3$,Q$XY$4+,Q+)'$

��	��������	������= >CC@TFB@B?F@AAE ��	�������!�����
��=ABF@BBZ1>

:��������<��V����= IRQ#IJM,0-70[07LMO,7I,#IJQK-JM\0O07M7I,O0R0HM7M,]7I
-MHL#INM,IRQ#IĴ#0M_
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¹c¥oitcsbf�d_Q�[=MQR̀=�Ẑ=
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FQZ\[wÆWV�Ì=ÉÛR�Z=̂Z=FQ[\Z��[y=MFBB=}=�Ë�R|[=u��ZW=̂Z=FQ[\Z��[=NZQ\R~R�V��[y=NI{=J[°X{=MXG=HR|ZÙ�[y=@C=�=@:
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ẑ[ ẑ[ �t K�<�|9::�::::K�<��|:::�::::g:�:��9:�{
:{W:9Wf�

-E5AE82?>ONK=��<
�EH5BAE�D082?>ONK=��<
-./01.23240567.82K=�9::<�s|:::<=P<s|:::u<
@06A5BC7.2@0DE1FE/E2/.2GHI0D.2GJ05DE/.82K>L=>MNK<?><=>?<ONP<QKNM>RSN<���t{_<OUVW<XYZ[\]̂U_<���t{_
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,-./011431;11 820716027491115:77 1591;9815<.5/=5;=7/=/;6

,-./011832211 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=5<=1<=711

,-./011832711 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=5<=58=</1

,-./011832/11 820716027491115:77 1591;9815<.5/=5<=52=864

,-./01183/411 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=5<=8<=226

,-./01183/811 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=5<=44=544

,-./01183/511 820716027491115:77 1591;9815<.5/=5<=//=1<1

,-./011838111 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=5<=77=//4

,-./01183/111 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=5<=77=;64

,-./011835<11 820716027491115:77 1591;9815<.5/=81=58=2/1

,-./01153<;11 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=81=85=5;1

,-./011835;11 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=81=85=881

,-./01153<611 820716027491115:77 1591;9815<.5/=81=76=7<4

,-./01153<611 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=81=76=666

,-./011536211 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=85=15=146

,-./011536711 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=85=85=271

,-./011537/11 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=85=82=451

,-./01153/<11 820716027491115:77 1591;9815<.5/=85=45=<14

,-./01113;611 860541021<91115:45 1591;9815<.5/=85=/5=556

,-./01153/;11 2<05</0<4/91115:1; 1591;9815<.5/=85=/5=524

,-./01113;211 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=85=72=414

,-./01153/;11 86025<042;91115:<< 1591;9815<.5/=85=72=221

,-.2068835111 86062404<791115:41 1591;9815<.5/=85=72=651

,-.70<;731111 1;0;/8027491115:81 1591;9815<.5/=85=72=6/4

,-./011132711 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=85=7<=241

,-.40<<<36711 860541021<91115:45 1591;9815<.5/=88=56=;/6

,-./011132/11 2<05</0<4/91115:1; 1591;9815<.5/=88=5;=/44

,-./011132/11 86025<042;91115:<< 1591;9815<.5/=88=5;=246

,-./011132/11 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=88=5;=226

,-.40<<<37/11 560/75084/91115:7; 1591;9815<.5/=88=87=5<1

,-./01113;811 820716027491115:77 1591;9815<.5/=88=8;=;56

,-.;0/<<3<111 1801170;4791115:21 1591;9815<.5/=88=41=/76

,-.40<<<38511 860541021<91115:45 1591;9815<.5/=88=46=<24

,-.40<<<37411 160;81088491115:// 1591;9815<.5/=88=//=611
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-./0122234055 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>66>=4>665

-./0122234055 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>66>=4>6:7

-./0122235555 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>66>=4>095

-./=155535555 0917=61260;5559<=6 59;5:;6592/9=>66>=2>=:5

-./0122:32455 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>66>46>460

-./0122732:55 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>66>4:>495

-./:1=223:755 5:17761059;5559<=4 59;5:;6592/9=>60>57>807

-./0122:32=55 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>60>57>845

-./012=732:55 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>60>57>755

-./0122737755 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>60>57>765

-./0122732755 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>60>57>700

-./=172232755 9916261958;5559<66 59;5:;6592/9=>60>52>757

-./0122735555 0917=61260;5559<=6 59;5:;6592/9=>60>99>5=5

-./012=732055 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>60>96>745

-./7155535555 6=18981066;5559<6: 59;5:;6592/9=>60>66>505

-./4144535555 9814271=04;5559<50 59;5:;6592/9=>60>66>997

-./012=735455 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>60>68>=77

-./412:=34955 6018061024;5559<=5 59;5:;6592/9=>60>68>467

-./012=732555 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>60>6:>475

-./012=83:=55 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>60>45>250

-./012=735=55 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>60>44>595

-./012=735555 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>60>44>565

-./012=535555 0917=61260;5559<=6 59;5:;6592/9=>60>44>505

-./:1=2237:55 5615541:04;5559<85 59;5:;6592/9=>6=>55>5=0

-./012=735=55 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>6=>55>540

-./012=735655 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>6=>55>580

-./414=238=55 6018061024;5559<=5 59;5:;6592/9=>6=>56>897

-./012023=855 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>6=>98>:55

-./0120237255 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>6=>97>025

-./0120232255 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>6=>97>=95

-./012023=455 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>6=>66>985

-./012023=655 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>6=>67>245

-./0120:35555 0917=61260;5559<=6 59;5:;6592/9=>6=>07>=70

-./0120:30=55 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>6=>07>=:5

-./0120236955 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>6=>07>465

-./0120732255 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>6=>=0>7:7

-./0120732255 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>6=>==>520

-./0120732255 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>6=>==>990

-./0120732855 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>6=>49>250

-./012083:855 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>6=>47>:90

-./0120438455 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>64>59>6:5

-./0120434:55 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>64>5=>:=7

-./0120732455 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>64>52>255

-./0120438=55 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>64>95>940

-./0120434455 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>64>94>655

-./0120=3:255 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>64>69>7=5

-./0120038:55 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>64>68>785

-./0120=3:655 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>64>68>:70

-./0120038755 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>64>00>:97

-./0120038755 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>64>0=>8:0

-./0120038=55 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>64>08>:25

-./0120035055 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>64>=0>280

-./012093:655 971=49160=;5559<4: 59;5:;6592/9=>64>40>957

-./0120632855 6814571840;5559<44 59;5:;6592/9=>64>4=>=45

-./0120535555 0917=61260;5559<=6 59;5:;6592/9=>64>48>:70

-./0120937255 571:651660;5559<== 59;5:;6592/9=>64>47>5=7

-./012093:955 82192=120=;5559<5: 59;5:;6592/9=>64>47>:27

-./012093:955 671892108:;5559<22 59;5:;6592/9=>68>55>225

-./0126:32=55 6719051852;5559<09 59;5:;6592/9=>68>54>4:5
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,-./012343/55 63078602/795556:8; 5695;92561.67<2=<6;<///

,-./012;4;355 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<2=<6;</1/

,-./012;41655 530;25022/95556:77 5695;92561.67<2=<6;<7=3

,-./012;41/55 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<2=<25<27/

,-./012545555 /60372012/95556:72 5695;92561.67<2=<2/<2=3

,-./012343255 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<2=<76<;;3

,-./01614;555 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<2=<72</33

,-./016141/55 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<2=<72<7=3

,-./016141155 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<2=<72<8/3

,-./01574;555 530;25022/95556:77 5695;92561.67<2=<78</13

,-./016;48155 63078602/795556:8; 5695;92561.67<2=<78<;8/

,-./015743/55 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<23<5=<71/

,-./015743155 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<23<5=<87/

,-./015743155 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<23<5=<38/

,-./015/43/55 530;25022/95556:77 5695;92561.67<23<65<88/

,-./015742=55 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<23<65<=55

,-./015248255 63078602/795556:8; 5695;92561.67<23<6/<3=5

,-./015248655 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<23<23<8=/

,-./01564;555 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<23</7<33/

,-./015248655 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<23</8<335

,-./015247755 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<23</1<7=5

,-./01564/555 63078602/795556:8; 5695;92561.67<23</1<8/5

,-./015648655 530;25022/95556:77 5695;92561.67<23</1<8;/

,-./015642155 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<23<85<=85

,-./01554=155 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<23<8=</63

,-./015642;55 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<23<81<235

,-./0;114=155 530;25022/95556:77 5695;92561.67<2;<5=<==5

,-./01554=255 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<2;<5=<=;5

,-./0;1;47;55 63078602/795556:8; 5695;92561.67<2;<66</8/

,-./0;1;47355 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<2;</6<=55

,-./0;1;47355 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<2;</6<37/

,-./0;1342=55 63078602/795556:8; 5695;92561.67<2;<71<663

,-./0;134;555 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<2;<71</25

,-./0;1347355 530;25022/95556:77 5695;92561.67<2;<71<755

,-./0;1342855 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<2;<82<3=3

,-./0;1342855 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<2;<8=<7=5

,-./03;545555 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<2;<8;<21/

,-./033;43155 63078602/795556:8; 5695;92561.67<21<68<265

,-./033145555 530;25022/95556:77 5695;92561.67<21<68<333

,-./031141155 =1061701/795556:5; 5695;92561.67<21<68<315

,-./03314/755 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<21<68<;53

,-./033;43255 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<21<25<675

,-./0;1545555 /60372012/95556:72 5695;92561.67<21<27<1=/

,-./033348655 63078602/795556:8; 5695;92561.67<21</8</;/

,-./033=4;555 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67<21<75<5=/

,-./033347755 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67<21<75<;23

,-./031141155 230=610/=;95556:11 5695;92561.67<21<73<3/5

,-./03364;555 530;25022/95556:77 5695;92561.67<21<73<385

,-./033548155 63078602/795556:8; 5695;92561.67<21<88<=3/

,-./033548255 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67</5<57<725

,-./03=141755 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67</5<53<71/

,-./03=741755 530;25022/95556:77 5695;92561.67</5<66<51/

,-./03=/43/55 63078602/795556:8; 5695;92561.67</5</6<3;/

,-.;071143=55 5;03320/5695556:78 5695;92561.67</5</6<;/5

,-./03=747555 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67</5</2<;3/

,-./038;43/55 530;25022/95556:77 5695;92561.67</5</8<57/

,-./037545555 2=08530=8/95556:88 5695;92561.67</5</;<325

,-./03=545555 /60372012/95556:72 5695;92561.67</5<71<565

,-./03/142;55 2306/50=5195556:/6 5695;92561.67</5<8/<6=3
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,-./01/234444 410564066/744489:: 487457648;.8:</8<4=<;44

,-./01/;36844 6=02410=2/74448922 487457648;.8:</8<41<8=1

,-./01/:31844 6108/40=4;744489/8 487457648;.8:</8<62<684

,-./016;31844 410564066/744489:: 487457648;.8:</8<65</24

,-./01/:3=:44 6=02410=2/74448922 487457648;.8:</8<65<114

,-./01//32444 810:2806/:74448925 487457648;.8:</8<65<584

,-./016;34/44 6108/40=4;744489/8 487457648;.8:</8<:2</5/

,-./016434444 6=02410=2/74448922 487457648;.8:</8<2=<55/

,-./016532444 810:2806/:74448925 487457648;.8:</8<21<8:4

,-./016:34/44 410564066/744489:: 487457648;.8:</8<25<18/

,-./018;3:544 6108/40=4;744489/8 487457648;.8:</6<8=<28/

,-./014136144 810:2806/:74448925 487457648;.8:</6<8;<2:/

,-./018234444 6=02410=2/74448922 487457648;.8:</6<68<:14

,-./014636144 410564066/744489:: 487457648;.8:</6<6=<1=4

,-./014836844 6108/40=4;744489/8 487457648;.8:</6<:4<461

,-./0=5434444 6=02410=2/74448922 487457648;.8:</6<22<:64

,-./0=5;34444 810:2806/:74448925 487457648;.8:</6<2=<:51

,-./0=1234444 410564066/744489:: 487457648;.8:</6<25<=21

,-./0=1:38;44 6108/40=4;744489/8 487457648;.8:<//<41<:/1

,-./0==83;544 810:2806/:74448925 487457648;.8:<//<8=<=/4

,-./0=2=3;544 410564066/744489:: 487457648;.8:<//<8;<=2/

>?@ABCDEFBGAHIJKBEALBALBEBGMIFBANOPOQQAMIRIA@ADFBG

OSBJF@EAL@ATFBG

OSBJF@ UIFI VWEBRSIXYBE

Z[\]̂_
487457648;
8:<42<42

`̂\a.b[\]̂_0

àcdedfcb.g\
hdf\]]ba\d̂_

487457648;
8:<4=</;

ib̂cgb.cacd\d̂\0.jb̂b7k_]b.cacdedfcb<.487457648;.8:<68</;0

hdf\]]bg_
487457648;
8:<//<68

`̂\a.\df\]]bg_

Z[\]̂l]b.g_
m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

487457648;
8:<:/<65

o_dp_fbg_.mb]b.\dpc_.g\.bd\s_._.t_]d\f\g_].uZ,ohvw.vx̀y.ovhuhz{h.i,ZzjZw3.oz|}7o|~<
410564066/744489::0

hdf\]]ba\d̂_
g_.m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

487457648;
82<2:<46

hdf\]]bg_._.m]bn_.g\.o_dp_fbqr_.g\.Zd\s_.m\�_.t_]d\f\g_].uZ,ohvw.vx̀y.ovhuhz{h.i,ZzjZw3
oz|}7o|~<.410564066/744489::0

,\fl�b
427457648;
8:<66<81

,\fl�b.gb.m]_m_�̂b0.~_]d\f\g_]<.uZ,ohvw.vx̀y.ovhuhz{h.i,ZzjZw3.oz|}7o|~<
410564066/744489::3.m\�_.a\�k_].�bdf\.g\.,-./0=2=3;5440.u_̂cp_<.Z.m]_m_�̂b.bm]\�\d̂bgb.dr_
b̂\dg\.db.�d̂\�]b._�.]\�lc�ĉ_�.̂�fdcf_�.f_d̂cg_�.d_.{\]a_.g\.,\t\]edfcb.Zzh�w.̀9Z3.f_dt_]a\
m]_dldfcba\d̂_.gb.xdcgbg\.,\�lc�ĉbd̂\3.̂]bd�f]ĉb�.db.�\��r_.\�\̂]�dcfb0

Z[\]̂l]b.g_
m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

427457648;
8:</8<8;

o_dp_fbg_.mb]b.\dpc_.g\.bd\s_._.t_]d\f\g_].�,.owuh,òw.h̀,hv̀3.oz|}7o|~<.810:2806/:744489
250

hdf\]]ba\d̂_
g_.m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

427457648;
82<24<82

hdf\]]bg_._.m]bn_.g\.o_dp_fbqr_.g\.Zd\s_.m\�_.t_]d\f\g_].�,.owuh,òw.h̀,hv̀3.oz|}7o|~<
810:2806/:744489250

,\fl�b
427457648;
81</1<8:

,\fl�b.gb.m]_m_�̂b0.~_]d\f\g_]<.�,.owuh,òw.h̀,hv̀3.oz|}7o|~<.810:2806/:744489253.m\�_
a\�k_].�bdf\.g\.,-./0==83;5440.u_̂cp_<.Z.m]_m_�̂b.bm]\�\d̂bgb.dr_.b̂\dg\.db.�d̂\�]b._�
]\�lc�ĉ_�.̂�fdcf_�.f_d̂cg_�.d_.{\]a_.g\.,\t\]edfcb.Zzh�w.̀9Z3.f_dt_]a\.m]_dldfcba\d̂_.gb
xdcgbg\.,\�lc�ĉbd̂\3.̂]bd�f]ĉb�.db.�\��r_.\�\̂]�dcfb0

,\fl�b
427457648;
81<2;<88

,\fl�b.gb.m]_m_�̂b0.~_]d\f\g_]<.}hZz.Zvh�Zzj,h.�hzjvh,.jh.uw,Z̀�3.oz|}7o|~<
6108/40=4;744489/83.m\�_.a\�k_].�bdf\.g\.,-./0=1:38;440.u_̂cp_<.|,w|w�{Z.,hox�ZjZ3
uZ,oZ.h.~Zi,̀oZz{h.̀j�z{̀ow�.Z.|,w|w�{Z.ovZ��̀~̀oZjZ.hu.8�.vx�Z,3.h�{Z.,hox�ZjZ
|w,.̀zowz�̀�{�zòZ�.{�oz̀oZ�3.z�w.Z{hzjhzjw.Z�.h�̀��zòZ�.jw.Zzh�w.̀9Z3
|,wzxzòZuhz{w.jZ.xz̀jZjh.,h�x̀�̀{Zz{h.owz�̀�zZjw.zZ.�h���w.�xZz{w.�.uZoZ.h
~Zi,̀oZz{h.Z,ow.̀,̀�0

Z[\]̂l]b.g_
m]bn_.g\
o_dp_fbqr_.9
Zd\s_

4=7457648;
8:<85<41

o_dp_fbg_.mb]b.\dpc_.g\.bd\s_._.t_]d\f\g_].�wv{.uZ{h,̀Z̀�.hvh{,̀ow�.h̀,hv̀3.oz|}7o|~<
6=02410=2/744489220
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Y[W[̂Q]̂ Xd28232Q78T32[2132X1;0,5????

U68938;63 A@HAFHGAIL
IKMAFMGI

U,6,2VQ<WXYO2YZ[\2WYXVX]̂ X2_<Q]̀ QO2J2???870871;f8703268e36R,132k362f8;3218
k8/h.;/,268,5;v,1,27,2<8182V.71;,52182W3fk.0,1368/B2732871868R3

~00k/MHH���?,6:3;6;/581?:3f?D6Hk631.03H68e58036J581JGAA�Ji353e308Jf;:63581J/5;fJ;kNNJ
IIAJGGA4JJJNNAANH@ILGG@????

U68938;63 A@HAFHGAIL
IKMAFMK@

U,6,2VQ<WXYO2YZ[\2WYXVX]̂ X2_<Q]̀ QO2J2????28/k8:;e;:,f8708273203:,7082bId2q2:36B
�k680,�2827S32�,5.fC7;3�282bGd2q/21;f87/�8/B2GFTGETKB@:fB2827S32K>:f21825,69.6,2k36
>G:f2182,50.6,?̀8//82f313B2/,5432-./0;e;:,0;4,2k5,./C48521,2Y;:;0,7082k63k378708B

8708718J/82h.82323D-803218482/86268:./,13?�

U68938;63 A@HAFHGAIL
IKMIAMKA

U,6,2VQ<WXYO2YZ[\2WYXVX]̂ X2_<Q]̀ QO2J2a6?bcd2Y;:;0,708B2k85,/26,v�8/28Tk3/0,/
,7086;36f870827S32j2k3//C4852,2,:8;0,RS321,2k63k3/0,23e860,1,2k362g?acB2,2f8/f,27S3

,0871827,2C70896,23/268h.;/;03/28T;9;13/2732X1;0,5282,78T3/?

AE?FGA?GG>HAAAIJ
KK

A@HAFHGAIL
IKMIAMKA

_3,20,618�

U68938;63 A@HAFHGAIL
IKMGIM>@

U,6,2VQ<WXYO2YZ[\2WYXVX]̂ X2_<Q]̀ QO2J2a6?bcd2Y;:;0,708B2,96,18R32,2k,60;:;k,RS3B
087i,2.f,2D3,20,618?

AE?FGA?GG>HAAAIJ
KK

A@HAFHGAIL
IKMG>MAE

[9.,5f8708?

U68938;63 A@HAFHGAIL
IKMGKMAL

U,6,2t<2WOVX<W[O2X[<XY[2J2a6?bcd2Y;:;0,708B2D3,20,618?2g?ac2j2,2k6wT;f,27,23618f218
:5,//;e;:,RS3?2U685;f;7,6f8708B2,:8;0,2,273//,2:3706,k63k3/0,2182<=>?AAABAA�

IE?K@I?G>KHAAAIJ
@F

A@HAFHGAIL
IKMG@MIE

D3,20,618�2;7e85;vf870827,32:37/89.;f3/B2-,28/0,f3/273//325;f;08

Ata PREGÃO 31/2019 (0578432)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 186



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

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

,-./0.1-0 2342546278
79:68:;<

,=-=>?@>ABCD@AEB>DE@DFE>G>H-IJKL>F1M1N=ON.P>0>Q-.R0>0S.-N=T0>Q0->UIHK>V>M0WQ=NXY.Z
M0W>M-1NV-10>T.>[\Z/=W.ON0>M0ON1T0>O0>]N0>A0OY0M=N̂-10P>-=_̀0>Q.Z=>a\=Z>Y=W0b

M0OY0M=->=O.c0I>UIHK>T.Y.-d>.OY1=->b\=>Q-0Q0bN=>M0ON.OT0>N0T=b>=b>M=-=MN.-XbN1M=b>T0
1N.W>0S.-N=T0P>b.>Q0bbXY.Z>1OT1a\.>=>e@F>T.>S=f-1M=ON.P>W=-M=P>W0T.Z0P>S0ZT.-bI

,-./0.1-0 2342546278
79:;7:28

,=-=>?@>ABCD@AEB>DE@DFE>G>g.bb=>S0-W=P>b.-1=>\W=>S.--=W.ON=>.bb.OM1=Z>O=>=OdZ1b.
NVMO1M=>T.>b\=>Q-0Q0bN=>Q.Z=>eO1T=T.>@.a\1b1N=ON.I>A0OY0M=-.W0b>=O.c0P>7h>b̀0

b\S1M1.ON.b>Q=-=>.OY10i>,0->b.>N-=N=->T.>\W>1N.W>T.>f=1c=>M0WQZ.c1T=T.I>A=b0>M0ON-d-10
S=Y0->1OS0-W=-I

H1bN.W= 2342546278
79:;7:78

H.Oh0->S0-O.M.T0->?@>ABCD@AEB>DE@DFEP>Aj,k4A,l:>7<I937I6;942227G35P>b0Z1M1N0>0
.OY10>T0>=O.c0>-.S.-.ON.>=0>XN.W>7I

7<I937I6;942227G
35

2342546278
79:;7:6m

0f-1/=T0P>[=>.bN=W0b>Q-0Y1T.OM1=OT0

,-./0.1-0 2342546278
79:;6:6;

,=-=>?@>ABCD@AEB>DE@DFE>G>]O.c0>M0OY0M=T0P>=Z.-N0P>a\=Za\.->1OM0Ob1bNnOM1=>NVMO1M=
=Q0ON=T=P>Q0->0M=b1̀0>T=>=OdZ1b.P>b\=>Q-0Q0bN=>b.-d>-.M\b=T=I>]/-=T.R0>.>=/\=-T0I

7<I937I6;942227G
35

2342546278
79:;9:2;

O0b>a\.>=/-=T.M.W0b>=>0Q0-N\O1T=T.

7<I937I6;942227G
35

2342546278
79:;5:79

a\=Z>Q-=_0>Q0->S=Y0-

,-./0.1-0 2342546278
79:95:65

,=-=>?@>ABCD@AEB>DE@DFE>G>H-IJKL>F1M1N=ON.P>Ò0>.c1bN.>Q-=_0>O=b>-./-=b>.T1N=ZXM1=bP
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R7378J̀ [o8_YoX]IYIa8X[Xo]Iì a8XI]X[I8b8a3DC7Q8[-6->7.>2H87=3792g/D8J7</186/.4/673
7.2A/H8f74/382.4-7381;78?3/?/1>78924-97<2.>287l;1>79787/847@/38.2=/6-79/H8ì ZoXZK̀
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4735 - 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  0569848

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 0578081

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  
 

 

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

0578431

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

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

 

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

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0578428 - OBS. DOCS. ANEXOS TRABALHISTA, TCU,

CNJ,PORTAL TRANSPARÊNCIA

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0578467

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0578426

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

18.3- Declaração de elaboração de independente de X  CONFORME ITEM 18.1
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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 V. DOC.ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   V.DOC. ITEM 16

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 CALOS ANTONIO VIEIRA COSTA

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  0578437

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: 0577898

Resultado Fornecedor - 0578434

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/08/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578468 e o código CRC B3C43AE4.

0000696-68.2019.6.02.8000 0578468v3
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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 : 0000696-68.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO Nº 31/2019

 

Parecer nº 1599 / 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 Pregão Eletrônico nº 31/2019, objetivando
a aquisição de material de consumo (refletores) para a sede do
TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major Isidoro
e Galpão de
Urnas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0568941).

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 (0578468). 

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
0569002
0569309
 

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

A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes
participantes, das propostas
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4

apresentadas, dos lances ofertados na
ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0578432

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

SIM 0578437

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 0578468

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
 

0577898

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 0578428 

 
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 31/2019
e subsequente contratação da empresa: TESOURO DOS
AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ 69.194.934-
0001-08, para fornecimento de 15 (quinze) refletores de
LED, cor: alumínio; medidas aproximadas: 43 cm de largura
por 32 cm de altura;  indicação: iluminação exterior; tensão
de alimentação: 220 V; composição: alumínio e vidro; pintura
epóxi alta durabilidade; temperatura de cor: 6500 K (luz
branca); grau de proteção: IP 66; vida útil estimada: superior
a 9.000 horas; potência: 200 W; marca: RCA, pelo valor
unitário de R$ 253,33 (duzentos e cinquenta e três reais e
trinta e três centavos) e valor total R$ 3.799,95 (três mil
setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco
centavos), conforme proposta comercial (0577898).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 09/08/2019, às 11:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/08/2019, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578554 e o código CRC 206F1572.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico, o Resultado por
Fornecedor e o Termo de Adjudicação (0578432 e 0578437), e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1599 (0578554),
submeto o presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/08/2019, às 13:32, 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
0578902 e o código CRC 5C209D15.

0000696-68.2019.6.02.8000 0578902v1

  

Conclusão GDG 0578902         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 202



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 : 0000696-68.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 2352 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 1599/2019 (0578554), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
31/2019, em conformidade com a Ata de Realização de
Pregão Eletrônico (0578432), cujo objeto é a aquisição de material de
consumo -  15 (quinze) refletores de LED com proteção, para
iluminação exterior da sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió,
Arapiraca, Major Isidoro e Galpão de Urnas, e que foi adjudicado
à empresa TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 69.194.934/0001-08, vencedora do certame, pelo valor
unitário de R$253,33 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e
três centavos), com o valor total de R$3.799,95 (três mil setecentos e
noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação
do Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação
da empresa suso referida.

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

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/08/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579351 e o código CRC D218A5CA.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2019

Às 17:49 horas do dia 19 de agosto 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 000696-68.2019,
Pregão nº 00031/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: REFLETOR
Descrição Complementar: REFLETOR DE LED COM PROTEÇÃO Cor: Alumínio; Medidas aproximadas: 43 cm de largura
por 32 cm de altura; Indicão: Iluminação exterior; Tensão de alimentação: 220 V; Composição: Alumínio e vidro; Formas
de utilização: Iluminação exterior; Pintura epóxi alta durabilidade; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau de
proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 horas; Potência: 200 W.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.010,1000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3.799,9900 , com
valor negociado a R$ 3.799,9500 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/08/2019
16:48:30 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TESOURO DOS AZULEJOS E
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 69.194.934/0001-08, Melhor lance: R$

3.799,9900, Valor Negociado: R$ 3.799,9500

Homologado 19/08/2019
17:49:42

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento

Termo Homologação - PE 31/2019 (0582925)         SEI 0000696-68.2019.6.02.8000 / pg. 204



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior remessa dos autos à SGO/COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2019, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582926 e o código CRC BE6D0B3A.
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

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

Data de envio: 19/08/2019 18:34:48
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Andréa de Albuquerque César
Ofício: 5454351
Data prevista de publicação: 21/08/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

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

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho 

(cm)
Valor

11942151
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 27-2019 - 
várias empresas.rtf

6413264977bfeec1
e12ef4ae130c6e8c

5,00
R$ 

165,20

Total da matéria 5,00
R$ 

165,20

11942152
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 31-2019 - 
TESOURO DOS AZULEJOS EIRELI.rtf

bb1fc522888f706b
2fa7d1698f2e05dc

4,00
R$ 

132,16

Total da matéria 4,00
R$ 

132,16

TOTAL DO OFICIO 9,00
R$ 

297,36

Page 1 of 1Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 502.980/2019-9. Wood Center Comércio EIRELI. CNPJ:
27.589.698/0001-89. 1º termo aditivo ao contrato PE-020/2019-A - prestação de
serviços de confecção e instalação de mobiliário. Com base no art. 65, inc. I, "b", §
1º da Lei 8.666/93, fica acrescido 1 (um) posto de trabalho para consultório. O valor
total do contrato passa para R$ 41.488,00. Programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho
2019NE001235, emitida em 12/08/2019. Assinatura: 20/08/2019. Pelo Contratante:
Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Fabiano Braulio
Machado, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 506.576/2018-2. First Decision Tecnologias Inovadoras e Informática
Ltda. CNPJ 05.276.049/0001-95. 1º termo aditivo ao contrato PE-058/2018 - suporte
técnico e atualização de versão do "Sap Power Designer". Prorrogação por 12 meses,
de 19/8/2019 até 18/8/2020, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Em razão
de negociação fica reduzido o valor anual do contrato para R$ 106.584,24. Programa
de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.40, nota de empenho
2019NE001240. Assinatura: 16/8/2019. Pelo Contratante: Secretário de Administração,
Pela Contratada: Cristian Rodrigues Dedavid, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019

N° Processo SEI nº: 000903/19-03.02. Contratante: 2ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0013-90. Contratado: FLAVIO RICARDO SILVA PEDRUZZI. CNPJ:
11.830.996/0001-89. Objeto: Serviços de manutenção predial. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 1º/8/2019 a 31/12/2019. Valor Estimado: R$ 3.250,00. Nota de
Empenho: 2019NE000090. Fonte: 0100000000. Signatários: Wendell Petrachim Araujo, Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, pelo Contratante e Flavio Ricardo Silva Pedruzzi, pela
Contratada. Data da Assinatura: 31/7/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Extrato de termo de credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25,
caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0006733-09.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
8702960. Credenciada: Oliveira & Mello - Serviços Médicos e de Saúde Ltda (Hospital Dr.
Albert Sabin). Objeto: Prestação, pela Credenciada, de serviços de assistência à saúde.
Assinatura: 16/08/2019. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-
Geral e, pela empresa, Celso do Amaral Mello Neto, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 15, § 2º, da Lei n° 8.666/93, torna público o Registro de Preços relativo à Ata nº 095/2018, correspondente ao Pregão
Eletrônico SRP nº 106/2018, assinada em 21/11/2018, com vigência de 21/11/2018 a 20/11/2019, conforme P. A. nº TRF2-EOF-2018/00248.

. Empresa: Madnorte Materiais de Construção Ltda. - ME.

. Item Descrição Unidade Quantidade m² Valor m² (R$) Valor Total (R$)

. 01 Fornecimento e aplicação de piso vinílico em réguas de 180 x 920 mm padrão
madeira, com espessura total de 3 mm, com capa de uso de PVC de 0,55 mm,
referência: marca Revitech modelo NVW madeiras brasileiras cabreúva ref: 12026,
ou equivalente aprovado, de acordo com as especificações técnicas.

m² 2.000 144,20 288.400,00

. VALOR TOTAL (duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais) 288.400,00

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0004422-61.2019. Objeto: Serviços de manutenção de licenças de software
Microstrategy. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/08/2019 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00035-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 21/08/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/09/2019 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.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 20/08/2019) 90030-00001-2019NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste ato representado pelo seu
Diretor Administrativo, tendo em vista o constante do PA nº 0008749-83.2018.4.04.8000,
INTIMA publicamente a empresa Arancíbia Viagens Ltda. - EPP, CNPJ 89.624.373/0001-47,
com endereço desconhecido, do valor líquido da multa devida por inadimplemento
contratual parcial, importando em R$ 121.493,92. Após o prazo de 10 dias desta
publicação, não ocorrendo o pagamento, o expediente administrativo será encaminhado à
AG U .

MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 29/2016. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO:
Supressão dos serviços de suporte especializado previstos no item 1.1., lote 2, item 13, da
Cláusula I do Termo original. VALOR: Os valores relativos a supressão constante deste
Instrumento correspondem a, aproximadamente, 3,671% do valor do Termo Principal, e
importam em R$ 24.065,00. PA: 0009984-56.2016. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor Geral, em 20.08.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 24/2019
- contratação de empresa especializada para a aquisição de 20 (vinte) coletes balísticos
Multi Ameaça, nível II ou similar,de proteção de simultânea, contra disparo de arma de
fogo (balística convencional), bem como, proteção adicional contra ataques com armas ou
objetos perfurantes/pontiagudos para utilização pelos Desembargadores, Agentes de
Segurnaça Judiciária e Oficiais de Justiça - foi deserto pela ausência de apresentação de
propostas comerciais.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 20/08/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000507-90.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 13/08/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 27/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede do
TRE/AL - adjudicando o seu objeto às empresas: EVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES
EIRELI, CNPJ nº 11.778.795/0001-80, vencedora dos itens 1, 4 e 5, com os respectivos
valores: R$ 6.799,20; R$ 1.846,20 e R$ 855,00; GR COMÉRCIO EIRELI, CNPJ
17.451.234/0001-58, vencedora do item 2, no valor total de R$ 850,20 e INFODIGITAL
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 09.066.429/0001-56, vencedora do item 3, no
valor total de R$ 610,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió-AL, 19 de agosto de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000696-68.2019.6.02.8000. O Desembargador Pedro
augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 15/08/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 31/2019, cujo objeto é a aquisição de material de
consumo - refletores, que foi adjudicado à empresa TESOURO DOS AZULEJOS E
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 69.194.934/0001-08, pelo valor total de R$3.799,95.
Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 19 de agosto de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 144ª Zona Eleitoral e o
Município de Cardeal da Silva/BA: PAD Nº9682/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Cardeal da Silva /BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis no 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: a partir da assinatura deste Termo até 31.12.2019
ASSINATURA: 28.06.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Augusto Yuzo Jouti, pela 144ªZE, e Mariane
Mercuri de Santana Almeida Oliveira, pelo Município de Cardeal da Silva.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 115ª Zona Eleitoral e
o Município de Caldeirão Grande/BA: PAD Nº 8593/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município
de Caldeirão Grande, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, a partir da assinatura deste
Termo. ASSINATURA: 13.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Rodolfo Nascimento Barros, pela
115ªZE, e Cândido Pereira da Guirra Filho, pelo Município de Caldeirão Grande.
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