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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – processamento de dados
(3390.30.17), conforme especificações discriminadas no anexo I.

A aquisição faz parte do planejamento anual de contratações. OPERAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS. 

 

2. JUSTIFICATIVAS – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades.

2.1 – As impressoras dos itens 2 e 3  estão em garantia de fábrica, por isso
necessitamos adquirir suprimentos originais.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019, tipo menor preço por item, com Ata de
Registro de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de ref., edital de licitação e anexos respectivos.

 5.2 –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

 5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

 5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

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

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

   5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

   5.5.3 – registro no Ministério da Saúde.

   5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

 5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.

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

 5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria , Maceió/AL, CEP 57083–
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410, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 7:30 e 13:30 horas às
sextas–feiras.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

  d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

  f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

  g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/05/2019, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539932 e o código CRC DF6AFC59.

0004109-89.2019.6.02.8000 0539932v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

                                                 
                                                             DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. TOTAL REGISTRADO PEDIDO
MÍNIMO

1 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta. Unidade 50 20

2
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta. APENAS
TONER ORIGINAL SAMSUNG

Unidade 40 10

3

CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas,
original OKIDATA, para a MULTIFUNCIONAL
OKIDATA ES4172LP MFP. Cód 44574317. PRAZO DE
VALIDADE: mínimo de 01 (um) ano, a contar da
entrega do suprimento. PRAZO DE GARANTIA: 12
(doze) meses a partir da data de entrega,
prevalecendo o prazo de garantia oferecido pelo
fabricante, caso seja superior.

Unidade 30 16

4 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta. Unidade 100 40

* Para o  item 1 e 4, poderá ser do tipo original ou similar (não
recondicionado e não remanufaturado).

** Para os suprimentos, 2 e 3, exige-se suprimento original do fabricante.

*** Garantia/Validade mínima para todos os
produtos: 11 meses a partir da entrega.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/05/2019, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543701 e o código CRC 1C7A664D.

0004109-89.2019.6.02.8000 0543701v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
Senhor Secretário de Administração (com cópia à

COMAP para ciência),
 
Segue Termo de Referência para análise e posterior

aprovação de V. Sª, caso seja de sua aquiescência.
Os itens descritos no Anexo I (0543701) estão

previstos no Plano Anual das Contratações Administrativas
( 0536144 ), em seu item 29. Muito embora haja a
quantificação especificada (150 unidades para toners),  a
 demanda das seções e cartórios justifica a necessidade dos
quantitativos estimados.

A saber: 
O Toner 205L possui estoque atual de 4 unidades e

consumo médio mensal de 4 unidades;
O Toner 203U possui estoque atual de 99 unidades

e consumo médio mensal de 8 unidades. A estimativa de
aquisição dá-se de modo a evitar que haja baixa total de
estoque;

O cilindro de impressão Okidata está com o estoque
zerado e seu consumo médio mensal de 1,33 unidades. Como
é produto de largo uso e, antevendo-se nova baixa de estoque,
fez-se a estimativa de 30 unidades;

O toner Samsung 205E é utilizado em cartórios e,
com exclusividade, na Central de Atendimento do Fórum da
capital, está sem unidades em estoque.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/05/2019, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543907 e o código CRC 751218CE.

0004109-89.2019.6.02.8000 0543907v1
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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 maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Assinalada a pertinência da despesa com o planejamento

de aquisições de TI (0539932), aprovo o TR de evento 0539932 e
evoluo o feito à consideração superior dessa Diretoria-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/05/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547945 e o código CRC 58A9DCB5.

0004109-89.2019.6.02.8000 0547945v1
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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 maio de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0547945, firmado pelo Senhor Secretário de
Administração, e à luz do art. 7º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017, determino o encaminhamento do feito à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para a competente instrução visando à
aquisição de material de consumo (processamento de dados),
consoante descrito no anexo I (0543701), para fornecimento às
unidades da Justiça Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/05/2019, às 11:09, 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
0548296 e o código CRC E486CACA.

0004109-89.2019.6.02.8000 0548296v1

  

Despacho GDG 0548296         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 7



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.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0548296, 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 29/05/2019, às 18:13, 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
0548921 e o código CRC 61BE2EB2.

0004109-89.2019.6.02.8000 0548921v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$131,21

Média dos Preços Obtidos: R$75,00

Média dos Preços Obtidos: R$458,75

Pesquisa concluída no dia 30/05/2019 17:27:51  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: PA-0004109-89-2019- TONERS

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

1) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. 34 50 Unidades 131,21 R$6.560,50

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

OC:
090139000012018OC00151

15/01/2019 R$152,74

2 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

OC:
180309000012019OC00014

11/04/2019 R$149,19

3 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

OC:
180278000012019OC00033

14/05/2019 R$91,70

Valor Unitário R$131,21

2) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. 2 40 Unidades 75,00 R$3.000,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO NºPregão:32019
UASG:389343

29/01/2019 R$85,00

Valor Unitário R$85,00

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

OC:
090130000012019OC00002

25/02/2019 R$65,00

Valor Unitário R$65,00

3) CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas, original OKIDATA 4 30 Unidades 458,75 R$13.762,50

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Procuradora-Geral de
Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

NºPregão:92019
UASG:925603

12/03/2019 R$450,00

2 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Procuradora-Geral de
Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

NºPregão:92019
UASG:925603

12/03/2019 R$550,00

3 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Procuradora-Geral de
Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

NºPregão:92019
UASG:925603

12/03/2019 R$395,00

4 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Procuradora-Geral de
Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

NºPregão:92019
UASG:925603

12/03/2019 R$440,00

Valor Unitário R$458,75
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$103,98

Item 1: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. R$131,21

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$152,74

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

Objeto: aquisiçao de peças de informatica

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205L ML-
3310ND - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, MLT-
D205L, RENDIMENTO 5.000 PAGINAS, ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD,
SCX-5637FR, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR

Data: 15/01/2019 09:24

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090139000012018OC00151

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.692.456/0001-71
* VENCEDOR *

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$60,00

Marca: FASTPRINTER - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$69,99

Marca: BEST CHOICE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

4) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND 34 100 Unidades 103,98 R$10.398,00

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

OC:
180278000012019OC00033

14/05/2019 R$91,70

2 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

OC:
180309000012019OC00014

11/04/2019 R$67,50

3 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

OC:
090139000012018OC00151

15/01/2019 R$152,74

Valor Unitário R$103,98

Valor Global: R$33.721,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

50 Unidades TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$78,00

Marca: lemarink/mlt-d205l                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$81,00

Marca: MTSI - MLTD-205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

08.968.359/0001-69 RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES - ME R$82,00

Marca: PRUDENTONER/D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.603.191/0001-03 JUSSARA MAGALHÃES RODRIGUES - MEI R$190,00

Marca: Samsung MLT D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

84.948.991/0003-90 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME R$276,00

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 882 (43) 03344-6119 CONTABIL@EVERESTINFO.COM.BR

22.308.223/0001-53 JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA E R$384,90

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R AURELIA, 1471 (11) 02256-9555 FELIPEGODOY@GMAIL.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R$149,19

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica - cartuchos e toner.

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19752/2006, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 11/04/2019 09:02

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180309000012019OC00014

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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24.872.725/0001-38
* VENCEDOR *

A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME R$43,25

Marca: MAXJET - MLT-D205E- 100% NOVO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R COPO DE LEITE, 14 (11) 03798-1206 DESTAK.PRINT@HOTMAIL.COM

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$44,00

Marca: BR PRINTER MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$46,25

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$50,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

26.065.427/0001-61 IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS EIRELI-ME R$52,50

Marca: TONER PRINT ref  mlt d205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CLAUDIA, 258 (11) 02774-1114 INPORTPRINT@HOTMAIL.COM

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$55,00

Marca: DSI/MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$57,14

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$60,00

Marca: SOURCE LIFE REF. MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 (44) 03028-7071 HABILIS@HABILISCONTABILIDADE.COM.BR

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$75,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$88,95

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

05.953.825/0001-44 F. F. J. A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$89,00

Marca: marca premium modelo d205e compativel                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R RUI BARBOSA, 325 (44) 03026-6080 siscon@siscon.cnt.br

19.577.163/0001-60 TREMA BRASIL LTDA - ME R$150,00

Marca: Tech Laser - Mod: SCX-4833FD                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R$200,00

Marca: CHINAMATE D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

10.612.367/0001-10 FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD R$300,00

Marca: FULL PRINTED FP D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R MAJOR JOAO BATISTA FRANCA, 1502 (17) 3012-5873 embracon.com@terra.com.br

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$500,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$576,00

Marca: SAMSUNG ORIGINAL / MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R$91,70
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 14/05/2019 10:31

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180278000012019OC00033

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.500.349/0001-74
* VENCEDOR *

LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$49,00

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$50,00

Marca: DSI/ MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$55,00

Marca: BR PRINTER COMPATIVEL, SAMSUNG, MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$60,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$64,00

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$70,00

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

29.936.761/0001-31 DIGITAL DATA EIRELI R$89,00

Marca: TR2 SOLUCOES  -    MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$90,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$190,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$200,00

Marca: SOURCE LIFE REF.  MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 (44) 03028-7071 HABILIS@HABILISCONTABILIDADE.COM.BR

Item 2: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. R$75,00

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$85,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de impressoras para
atendimento das necessidades do Coren-SP durante o período de 12 (doze)
meses..

Descrição: PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA - Toner preto
compatível com impressora Samsung modelo SL-M4070FR - código de
referência do fabricante MLT-D203U - em cartucho com capacidade mínima
para 15.000 impressões tipo padrão (5 % de área impressa em folha A4).
Embaladas em caixa de papel cartão com identificação completa do fornecedor
e do fabricante (razão social, endereço, sítio de internet, email, telefones), marca
do produto e compatibilidade de impressão; cartucho devidamente protegido
com embalagem de plástico bolha ou isopor e cartão com instruções de uso.

CatMat: 96725 - PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA , PECAS /
COMPONENTES - COPIADORA NOME

Data: 29/01/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:389343

Lote/Item: 3/23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/02/2019 11:13

Homologação: 07/02/2019 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 130

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.808.979/0001-42
* VENCEDOR *

VANESSA CORREA DA ROCHA - ME R$85,00

Marca: DSI                                            
Fabricante:  CHINAMATE                                            
Modelo :  MLT-D203U / (DSI 305/203) 
Descrição:  Toner preto compatível com impressora Samsung modelo SL-M4070FR - código de referência do fabricante MLT-D203U - em cartucho com capaci
dade mínima para 15.000 impressões tipo padrão (5 % de área impressa em folha A4). Embaladas em caixa de papel cartão com identificação completa do forn
ecedor e do fabricante (razão social, endereço, sítio de internet, email, telefones), marca do produto e compatibilidade de impressão; cartucho devidamente prot
egido com embalagem de plástico bolha ou isopor e cartão com instruções de uso. Validade mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega - CARTUCHO D
E TONER COMPATÍVEL COM O ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS - VALIDADE/GARANTIA: 12 (DOZ
E) MESES.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PRESCILIANO PINTO, 427 (17) 03235-4459 DANILO.CONTMIL@TERRA.COM.BR

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta. APENAS TONER ORIGINAL SAMSUNG
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$65,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

Objeto: Aquisição de material de consumo - Suprimentos de informática

Descrição: CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG - CARTUCHO DE
TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, REFERENCIA: MLT-D203U,
RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 PAGINAS, SERIES:
PROXPRESS M4020ND(SL-M4020ND), PROXPRESS M4070FR (SL-M4070FR),
NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM
COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 25/02/2019 12:57

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090130000012019OC00002

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 42

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.692.456/0001-71
* VENCEDOR *

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$65,00

Marca: FASTPRINTER MLT-203U                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

Item 3: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas, original OKIDATA R$458,75

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$450,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de toners e cilindros de imagem para impressoras..

Descrição: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA - CILINDRO
MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSÃO COM
CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA OKIDATA 960 OPC,
QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERÊNCIA
CILINDRO 42918104, COR PRETA

CatMat: 311257 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA , COR PRETA,
CONTADOR IMPRESSÃO COM CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA
OKIDATA 960 OPC, QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO
ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 42918104

Data: 12/03/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:925603

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/05/2019 14:58

Homologação: 23/05/2019 15:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.106.687/0001-26
* VENCEDOR *

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$450,00

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas, original OKIDATA, para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód
44574317. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 01 (um) ano, a contar da entrega do suprimento. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze)
meses a partir da data de entrega, prevalecendo o prazo de garantia oferecido pelo fabricante, caso seja superior.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: OKIDATA                                            
Fabricante:  OKIDATA                                            
Modelo :  448444480 
Descrição:  CILINDRO DE IMAGEM PARA IMPRESSORA A3 OKIDATA REFERENCIA ES8473MFP COR PRETO (OKI 448444480) NOVO ORIGINAL DO FABRICANT
E DA IMPRESSORA NAO REMANUFATURADO COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 30000 PAGINAS. VALIDADE MÍNIMA:85%(OITENTA E CINCO POR CENTO)DO PERÍ
ODO DE VALIDADE FORNECIDO PELO FABRICANTE, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$550,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de toners e cilindros de imagem para impressoras..

Descrição: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA - CILINDRO
MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSÃO COM
CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA OKIDATA 960 OPC,
QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERÊNCIA
CILINDRO 42918104, COR PRETA

CatMat: 311257 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA , COR PRETA,
CONTADOR IMPRESSÃO COM CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA
OKIDATA 960 OPC, QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO
ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 42918104

Data: 12/03/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:925603

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/05/2019 14:58

Homologação: 23/05/2019 15:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.106.687/0001-26
* VENCEDOR *

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$550,00

Marca: OKIDATA                                            
Fabricante:  OKIDATA                                            
Modelo :  44844479 
Descrição:  CILINDRO DE IMAGEM PARA IMPRESSORA A3 OKIDATA REFERENCIA ES8473MFP COR CIANO (OKI 44844479 NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE D
A IMPRESSORA NAO REMANUFATURADO COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 30000 PAGINAS VALIDADE MÍNIMA:85%(OITENTA E CINCO POR CENTO)DO PERÍODO
 DE VALIDADE FORNECIDO PELO FABRICANTE, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$395,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de toners e cilindros de imagem para impressoras..

Descrição: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA - CILINDRO
MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSÃO COM
CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA OKIDATA 960 OPC,
QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERÊNCIA
CILINDRO 42918104, COR PRETA

CatMat: 311257 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA , COR PRETA,
CONTADOR IMPRESSÃO COM CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA
OKIDATA 960 OPC, QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO
ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 42918104

Data: 12/03/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:925603

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/05/2019 14:58

Homologação: 23/05/2019 15:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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29.106.687/0001-26
* VENCEDOR *

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$395,00

Marca: OKIDATA                                            
Fabricante:  OKIDATA                                            
Modelo :  MB491+ 
Descrição:  CILINDRO DE IMAGEM PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA - REFERENCIA MB491+ NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSOR
A, NAO REMANUFATURADO, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 30.000 PAGINAS.VALIDADE MINIMA:85%(OITENTA E CINCO POR CENTO)DO PERÍODO DE VALIDAD
E FORNECIDO PELO FABRICANTE, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$440,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de toners e cilindros de imagem para impressoras..

Descrição: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA - CILINDRO
MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSÃO COM
CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA OKIDATA 960 OPC,
QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO ORIGINAL, REFERÊNCIA
CILINDRO 42918104, COR PRETA

CatMat: 311257 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA , COR PRETA,
CONTADOR IMPRESSÃO COM CONTADOR IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA
OKIDATA 960 OPC, QUANTIDADE CÓPIAS 42.000 UN, TIPO CILINDRO
ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 42918104

Data: 12/03/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:925603

Lote/Item: 1/12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/05/2019 14:58

Homologação: 23/05/2019 15:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.106.687/0001-26
* VENCEDOR *

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$440,00

Marca: OKIDATA                                            
Fabricante:  OKIDATA                                            
Modelo :  ES5112 
Descrição:  CILINDRO DE IMAGEM PARA IMPRESSORA OKIDATA -REFERENCIA ES5112 NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO NAO REMANUFA
TURADO COM RENDIMENTO MINIMO DE 30.000 PAGINAS. VALIDADE MÍNIMA 85%(OITENTA E CINCO POR CENTO) DO PERÍODO DE VALIDADE FORNECIDO PEL
O FABRICANTE CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.                                    

Endereço:
,

Item 4: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND R$103,98

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$91,70

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 14/05/2019 10:31

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180278000012019OC00033

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta.
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U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.500.349/0001-74
* VENCEDOR *

LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$49,00

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$50,00

Marca: DSI/ MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$55,00

Marca: BR PRINTER COMPATIVEL, SAMSUNG, MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$60,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$64,00

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$70,00

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

29.936.761/0001-31 DIGITAL DATA EIRELI R$89,00

Marca: TR2 SOLUCOES  -    MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$90,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$190,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$200,00

Marca: SOURCE LIFE REF.  MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 (44) 03028-7071 HABILIS@HABILISCONTABILIDADE.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$67,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica - cartuchos e toner.

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19752/2006, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 11/04/2019 09:02

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180309000012019OC00014

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.872.725/0001-38
* VENCEDOR *

A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME R$43,25

Marca: MAXJET - MLT-D205E- 100% NOVO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R COPO DE LEITE, 14 (11) 03798-1206 DESTAK.PRINT@HOTMAIL.COM

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$44,00

Marca: BR PRINTER MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$46,25

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$50,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

26.065.427/0001-61 IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS EIRELI-ME R$52,50

Marca: TONER PRINT ref  mlt d205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
R CLAUDIA, 258 (11) 02774-1114 INPORTPRINT@HOTMAIL.COM

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$55,00

Marca: DSI/MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$57,14

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$60,00

Marca: SOURCE LIFE REF. MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 (44) 03028-7071 HABILIS@HABILISCONTABILIDADE.COM.BR

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$75,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$88,95

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

05.953.825/0001-44 F. F. J. A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$89,00

Marca: marca premium modelo d205e compativel                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R RUI BARBOSA, 325 (44) 03026-6080 siscon@siscon.cnt.br

19.577.163/0001-60 TREMA BRASIL LTDA - ME R$150,00

Marca: Tech Laser - Mod: SCX-4833FD                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R$200,00

Marca: CHINAMATE D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

10.612.367/0001-10 FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD R$300,00

Marca: FULL PRINTED FP D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R MAJOR JOAO BATISTA FRANCA, 1502 (17) 3012-5873 embracon.com@terra.com.br

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$500,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$576,00

Marca: SAMSUNG ORIGINAL / MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R$152,74

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

Objeto: aquisiçao de peças de informatica

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205L ML-
3310ND - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, MLT-
D205L, RENDIMENTO 5.000 PAGINAS, ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD,
SCX-5637FR, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR

Data: 15/01/2019 09:24

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090139000012018OC00151

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.692.456/0001-71
* VENCEDOR *

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$60,00

Marca: FASTPRINTER - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$69,99

Marca: BEST CHOICE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$78,00

Marca: lemarink/mlt-d205l                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$81,00

Marca: MTSI - MLTD-205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

08.968.359/0001-69 RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES - ME R$82,00

Marca: PRUDENTONER/D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.603.191/0001-03 JUSSARA MAGALHÃES RODRIGUES - MEI R$190,00

Marca: Samsung MLT D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

84.948.991/0003-90 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME R$276,00

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 882 (43) 03344-6119 CONTABIL@EVERESTINFO.COM.BR

22.308.223/0001-53 JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA E R$384,90

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R AURELIA, 1471 (11) 02256-9555 FELIPEGODOY@GMAIL.COM.BR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os autos da contratação, mediante sistema de registro de preços, de :

 

conforme termo de referência, evento 0539932 e 0543701.

 

Vieram os autos a esta Seção de Contratações para pesquisa/cotação de preços,
conforme vosso despacho 0548921.

 

Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra contratações públicas, seguindo
orientação da IN n.º 05, 27/06/2014. Art.2º, I, evento 0549572, chegamos aos valores
unitários de:
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Item 1 -R$ 131,21

Item 2 -R$ 75,00

Item 3 -R$ 458,75 e

Item 4 -R$ 103,98, e gerando um valor global R$ 33.721,00 ( Trinta e três mil,
setecentos e vinte e um reais).

 

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com
fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.

 

CATMAT:96725.

 

À deliberação superior.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/05/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549573 e o código CRC C1ED126D.

0004109-89.2019.6.02.8000 0549573v1
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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.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0549573, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/06/2019, às 15:37, 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
0550498 e o código CRC FCFC663A.

0004109-89.2019.6.02.8000 0550498v1
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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.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0550498).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/06/2019, 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
0550518 e o código CRC 47229054.

0004109-89.2019.6.02.8000 0550518v1
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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 junho de 2019.

     À COMAP,

    Para fins de reserva de crédito, questionamos se a pretensão da Unidade
Requisitante é aquisição de todo pedido mínimo para o exercício de 2019.

    Att.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 05/06/2019, às 16:07, 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
0551988 e o código CRC 36324678.

0004109-89.2019.6.02.8000 0551988v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para informar o

quantitativo estimado para aquisição do material neste exercício, em
atenção ao Despacho SGO 0551988.

 
Após, retornar o feito diretamente à unidade consulente.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/06/2019, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552407 e o código CRC 4A720507.

0004109-89.2019.6.02.8000 0552407v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atendimento ao Despacho SGO, informo que, o

quantitativo estimado ainda para este exercício equivale ao
quantitativo mínimo proposto no Anexo I do TR, evento
0543701.

Respeitosamente.  

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/06/2019, às 19:54, 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
0552969 e o código CRC FB961053.

0004109-89.2019.6.02.8000 0552969v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista o Despacho SEALMOX 0552969, em

resposta ao Despacho SGO 0551988, encaminho os presentes
autos para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/06/2019, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553111 e o código CRC 38A4C924.

0004109-89.2019.6.02.8000 0553111v1
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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 junho de 2019.
À SGO,
Para continuidade do feito, após manifestação da

SEALMOX (0552969).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/06/2019, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553145 e o código CRC C9B11A18.

0004109-89.2019.6.02.8000 0553145v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 11/06/19  14:45                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 11Jun19                            NUMERO  : 2019PE000272   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:SEALMOX. AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSÃO.                       
 PA: 0004109-89.2019.6.02.8000                                                 
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 339030        AOSI MATDAD               14.873,00
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   11Jun19   14:42
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 11/06/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554488 e o código CRC 9F82E232.

0004109-89.2019.6.02.8000 0554488v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 272/2019

Observação:

Foi anulado parcialmente o PE 258/2019 (material de processamento de dados) para
emissão da presente reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 12/06/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554532 e o código CRC 4E8DEBEE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2019.
Remeto os autos à SLC, para promover a

divulgação da IRP e elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2019, às 19:04, 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
0558437 e o código CRC 5E6C369D.

0004109-89.2019.6.02.8000 0558437v1
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27/06/2019 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp 1/2

 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 27/06/2019 15:51:16 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP

   70011 - 00018/2019 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
27/07/2019 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

10/07/2019
Objeto da IRP
Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados, conforme o edital.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 10/07/2019  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP

N°
do

Item
Tipo de

Item Item Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Valor
Unitário

Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material
96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA / IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 131,2100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 50 Aberto

2 Material
96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA / IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 75,0000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 40 Aberto

3 Material
96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA / IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 458,7500

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 30 Aberto

4 Material
96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA / IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 103,9800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 100 Aberto

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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27/06/2019 SIASGnet IRP
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Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 11/07/2019 14:17:58 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00018/2019

Itens da IRP

N°
do

Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento

Valor
Unitário

Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Material

96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA /
IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 131,2100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 50 Deserto Analisar

2 Material

96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA /
IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 75,0000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 40 Deserto Analisar

3 Material

96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA /
IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 458,7500

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 30 Deserto Analisar

4 Material

96725-PEÇAS E
COMPONENTES
COPIADORA /
IMPRESSORA

UNIDADE Menor Valor 103,9800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 100 Deserto Analisar

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP Editar IRP Cancelar IRP Solicitar Confirmação Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

1 of 1 11/07/2019 14:21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  
PROCESSO Nº: 0004109-89.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 

                 Horário Abertura: XX horas 
 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados, 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 7.892 de 23/01/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o 
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.  

 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na 
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Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,  no horário 
das 08h às 18h de segunda-feira a quinta-feira e entre 07:30h e 13:30h às sextas–feiras. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. 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. 
 

4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á 
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2. 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. 
 

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

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
4.4.2. 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; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham 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). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
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credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. 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 5.450/05). 
 
5.5. 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 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. 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. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. 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 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. 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 
material 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. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.4. 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 6.7 do edital; e 
 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A 
deste edital. 

 
6.4.1. 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 no edital, sob 
pena de desclassificação. 
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6.4.2. 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. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem 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. 

 
6.4.3. Não pode 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 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “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). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. 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. 
 
6.11. 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
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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. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. 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. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. 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. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item 
ofertado. 
 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. 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. 
 

8.6.1. 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 desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
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Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. 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. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo 
os valores unitários constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. 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. 
 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 
10.1. 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. 
 

a1.) 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 05 (cinco) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da 
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Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07/08/2014. 

 
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. do 
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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

10.2. 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). 
 
10.3.  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. 

 
10.3.1. 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. 
 

10.5. A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e 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. 
 

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.5, 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. 
 
10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
10.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
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10.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3. 
 
10.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. 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. 
 

10.6. 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 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1. Até 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. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. 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. 
12.3. 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 
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e 
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após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
14.2. 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. 
 
14.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
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14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
14.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
14.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

14.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 

 
14.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
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Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15. 

 
15.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
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contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para 
tanto. 

 
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 14.15. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as 
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;  
 
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos; 
 
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora;  
 
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes;  
 
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as 
seguintes informações: 
 

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

 
       f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
       f.3) registro no Ministério da Saúde; 
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       f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a 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 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 

 
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
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 materiais objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
m)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

17. - DA PUBLICIDADE. 
 
17.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
18.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
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previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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 corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 19. 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. 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.  
 
19.2. 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. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato; 
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d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
19.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  

 
19.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
19.4.3. 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. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. 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 comprovados. 
 
19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
19.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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19.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
19.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.12. 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. 
 

19.12.1. 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. 

 
19.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
19.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
20- DO PAGAMENTO. 
 
20.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
20.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
20.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
22.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
22.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
22.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro 
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
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certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos lotes e itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – processamento de dados (3390.30.17), 
conforme especificações discriminadas no anexo I. 

A aquisição faz parte do planejamento anual de contratações. OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  

 2. JUSTIFICATIVAS – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
para manutenção de suas atividades. 

2.1 – As impressoras dos itens 2 e 3  estão em garantia de fábrica, por isso necessitamos 
adquirir suprimentos originais. 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no processo de 
licitação deverá fornecer produto de boa qualidade. 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão 
eletrônico, para o exercício de 2019, tipo menor preço por item, com Ata de Registro de 
Preços. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
ref., edital de licitação e anexos respectivos. 

 5.2 – 
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo
 de 10 dias corridos. 

 5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá obrigatoriamente 
estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 
empresa fornecedora. 

 5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes. 

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

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

   5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

   5.5.3 – registro no Ministério da Saúde. 

   5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação 
vigente. 

 5.7 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 
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 5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de 
Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria , Maceió/AL, CEP 57083–410, no horário das 08 às 18 horas 
de segunda a quinta e entre 7:30 e 13:30 horas às sextas–feiras. 

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório da 
nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido 
definitivamente. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

  d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 

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

  f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

  g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado. 

 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 

 
 

 

 

 
ANEXO I-A 
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                                            ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
  

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1 
TONER PARA MULTIFUNCIONA
L SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. 
MLT-D205L, cor preta. 

UNIDADE 50 20 131,21 6.560,50 

2 

TONER PARA MULTIFUNCIONA
L SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. 
MLT-D203U, cor 
preta. APENAS TONER 
ORIGINAL SAMSUNG 

UNIDADE 40 10 75,00 3.000,00 

3 

CILINDRO DE IMPRESSÃO para 
30.000 páginas, 
original OKIDATA, para a 
MULTIFUNCIONAL OKIDATA 
ES4172LP MFP. Cód 
44574317. PRAZO DE 
VALIDADE: mínimo de 01 
(um) ano, a contar da entrega 
do suprimento. PRAZO DE 
GARANTIA: 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega, 
prevalecendo o prazo de 
garantia oferecido pelo 
fabricante, caso seja superior. 

UNIDADE 30 16 458,75 13.762,50 

4 

TONER PARA MULTIFUNCIONA
L SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. 
MLT-D205E, cor preta. 

UNIDADE 100 40 103,98 10.398,00 
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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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0004109-89.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

       

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no 
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material 
recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado 
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 
 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as 
disposições do Edital do PE nº XX/2019 e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital do PE nº 
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XX/2019;  
 
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos; 
 
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A do Edital do PE nº 
XX/2019, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 
empresa fornecedora;  
 
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes;  
 
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as 
seguintes informações: 
 

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

 
       f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
       f.3) registro no Ministério da Saúde; 
  
       f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a 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 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
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 materiais objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
m)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
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6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
6.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
6.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.7. 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% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

7.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente 
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria, 
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.  
 
7.2. O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará: 

 
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

7.3.  O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05 
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto 
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do fornecimento. 
 
7.4.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo. 
 
7.5.  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. 
 
7.6.  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 corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 8.4, alínea “b”. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. 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.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

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

d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 
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         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  

 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
8.4.3. 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. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. 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 comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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8.12. 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. 
 

8.12.1. 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. 

 
8.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 

Minuta de edital (0566071)         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 67



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4193 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,

 

Sr. Secretário,

 

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro
de Preços de material de consumo – processamento de dados.
Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às
sanções administrativas e às obrigações da Contratante e da Contratada.
Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
considerando o valor estimado para aquisição e o que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2016.
Outrossim, informamos que a IRP nº 18/2019 restou deserta, conforme evento
SEI nº 0565680.
Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 12/07/2019, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Coordenador Substituto, em 12/07/2019, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

  

Informação 4193 (0566076)         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 68



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
0566076 e o código CRC C14F3001.

0004109-89.2019.6.02.8000 0566076v2
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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 julho de 2019.
Reporto-me à Informação 4193, da SLC (0566076),

para submeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurídica, para efeito do disposto no parágrafo único do art. 38
da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569219 e o código CRC 20F4D89D.

0004109-89.2019.6.02.8000 0569219v1
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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.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Vêm os autos a esta Assessoria Jurídica para

análise de minuta de edital de Pregão em sua forma Eletrônica
visando ao registro de preços para eventual aquisição
de material de consumo - processamento de dados -
toners  para impressoras multifuncionais, conforme Termo de
Referência (0539932) e Anexo I (0543701), aprovado por
Vossa Senhoria por meio do despacho lançado no
evento 0547945.

Analisando o termo de referência, vemos a menção
expressa de que os itens 2 e 3 sejam obrigatoriamente
originais, a fim de não prejudicar a garantia de fábrica das
impressoras a que se destinam. 

Entretanto, a pesquisa levada a efeito pela SEIC
(0549573) baseou-se exclusivamente no relatório extraído do
Banco de Preços constante do evento 0549572. Por meio dele,
aquela unidade encontrou o valor médio global de R$
33.721,00 (trinta e três mil, setecentos e vinte e um reais),
sendo o seguintes valores unitários:

Item 1 -R$ 131,21 (cento e trinta e um reais e vinte
e um centavos)

Item 2 -R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
Item 3 -R$ 458,75 (quatrocentos e cinquenta e oito

reais e setenta e cinco centavos)
Item 4 -R$ 103,98 (cento e três reais e noventa e

oito centavos)
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À primeira vista, chama a atenção o valor

encontrado pela SEIC para o item 2, considerando a exigência
de originalidade.  Procedendo a uma rápida pesquisa na rede
mundial de computadores, esta Assessoria Jurídica encontrou
valores bem diferentes dos lançados no Relatório de Banco de
Preços (0549572), gerando uma incerteza quanto à precisão
do item cotado.

A dúvida que ora se impõe encontra respaldo no
fato de que a descrição contida no referido relatório não
menciona expressamente se os itens 2 e 3 são, de fato,
produtos originais. 

Com o objetivo de evitar um eventual fracasso da
futura licitação, retornamos os autos a essa Secretaria para
certificação da exigência ou ratificação/retificação da cotação,
usando, se necessário, outra fonte de pesquisa, na forma da
regulamentação de regência. 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/07/2019, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569311 e o código CRC 34959CC5.

0004109-89.2019.6.02.8000 0569311v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
 
À SEIC para certificação acerca da originalidade dos itens 2 e 3
constantes no anexo ao termo de referência (0543701) e/ou
ratificação/retificação da cotação, na forma orientada pelo Despacho
AJ-DG 0569311.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:55, 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
0570576 e o código CRC FF002901.

0004109-89.2019.6.02.8000 0570576v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
Senhora Secretária Substituta,
 
Certificamos sim a originalidade dos itens mencionados,

onde traslado por print´s do relatório, evento 0549572:

Esclarecemos que nos sentimos confortáveis em
unitizar o uso do Banco de Preços, tomando como norte a Instrução
Normativa n.º 05 de 27 de junho de 2014, do Ministério do
Planejamento, em seu Art. 2º, nos orienta parametrizar a formação
de preços em procedimentos licitatórios anteriores para a referida
formação, o que não impede de fazermos comparativos com
mercados, seja físicos ou virtuais, porém o fizemos de forma também
virtual.

Assim, s.m.j. , ratificamos a cotação estimativa realizada,
bem como certificamos a originalidade observada por esta seção.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/07/2019, às 14:09, 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
0571070 e o código CRC 21A000B6.

0004109-89.2019.6.02.8000 0571070v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Trata-se de Termo de Referência para aquisição de

material de consumo de processamento de dados - toners para
impressoras multifuncionais.

Quando da análise por essa Assessoria Jurídica
(0569311), restou dúvida acerca da originalidade de dois
itens, que, conforme o termo de referência em tela, devem ser
"obrigatoriamente originais, a fim de não prejudicar a
garantia de fábrica das impressoras a que se destinam".

Instada a se manifestar, a SEIC prestou os
esclarecimentos constantes no Despacho 0571070.

Assim, devolvo o feito para continuidade da análise.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 13:49, 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
0571369 e o código CRC 32BBAA5E.

0004109-89.2019.6.02.8000 0571369v1
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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 : 0004109-89.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS

 

Parecer nº 1475 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de Pregão

em sua forma Eletrônica objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de material de consumo - processamento
de dados - toners  para impressoras multifuncionais,
conforme Termo de Referência (0539932) e Anexo I (0543701)
com vistasao  fornecimento de material às unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades.. 

O referido termo foi aprovado pelo Secretário de
Adminsitração por meio do despacho lançado no
evento 0547945.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Da pesquisa levada a efeito  nestes autos

eletrônicos (0549573),  resultou o valor médio global de R$
33.721,00 (trinta e três mil, setecentos e vinte e um reais),
sendo o valor unitário para cada item, conforme mostrado
abaixo:

Item 1 -R$ 131,21 (cento e trinta e um reais e vinte
e um centavos)

Item 2 -R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
Item 3 -R$ 458,75 (quatrocentos e cinquenta e oito

reais e setenta e cinco centavos)
Item 4 -R$ 103,98 (cento e três reais e noventa e

oito centavos)
 
Analisando o termo de referência, vemos a menção

expressa de que os itens 2 e 3 sejam obrigatoriamente
originais, a fim de não prejudicar a garantia de fábrica das
impressoras a que se destinam. 

À primeira vista, chamou a atenção o valor
encontrado pela SEIC para o item 2, considerando a exigência
de originalidade.  Procedendo a uma rápida pesquisa na rede
mundial de computadores, esta Assessoria Jurídica encontrou
valores bem diferentes dos lançados no Relatório de Banco de
Preços (0549572), gerando uma incerteza quanto à precisão
do item cotado.

Com o objetivo de evitar um eventual fracasso da
futura licitação, esta AJ-DG devolveu os autos à SAD, para
certificação da exigência ou retificação da cotação, usando, se
necessário, outra fonte de pesquisa, na forma da
regulamentação de regência (vide Despacho 0569311). 

Por sua vez, a Seção de Instrução de Contratações
(SEIC) ratificou a cotação realizada, bem como certificou a
originalidade dos itens questionados, esclarecendo que o uso
exclusivo da ferramenta Banco de Preços, como formação de
preços médios, deu-se com amparo na Instrução Normativa
n.º 05/2014, do Ministério do Planejamento, a qual orienta a
parametrização da formação de preços com base em prévios
procedimentos licitatórios, o que não impede aquela unidade
de fazer comparativos com mercados, físicos ou virtuais,
como de fato alegou fazer (0571070). 
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A SEIC (0549573) finalizou por sugerir a realização
de licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço global (sic), pelo Sistema de Registro de
Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013. 

No evento 0554488, tem-se reserva de crédito, a
cargo da COFIN.

Na sequência, tem-se no evento 0559793 a
referida comprovação da realização da Intenção de Registro
de Preços - IRP, que restou deserta (0565680). 

Ato contínuo, foram os autos encaminhados à SLC,
que elaborou  minuta (0566071), com considerações diversas
no encaminhamento (0566076), inclusive acerca da adoção da
previsão de exclusividade de participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, além de ajustes na minuta.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por ITEM,  objetivando
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de
consumo – processamento de dados, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 

3. DO REGISTRO DE PREÇOS
 

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0539932).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 

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

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

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

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

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

 
5. DAS EXIGÊNCIAS QUANTO À ORIGINALIDADE DOS
PRODUTOS
 

Tendo em vista o que consta no termo de
referência, especificamente no sentido da necessidade de
exigência de produtos originais (itens 2 e 3), vejamos o que
preconiza o Tribunal de Contas da União a respeito do tema,
em Decisão proferida em 2007, litteris:

 
“REPRESENTAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO. SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA. PREFERÊNCIA DE
MARCA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.DETERMINAÇÃO.
1. É legítimo exigir em edital o
fornecimento de cartuchos de impressora,
originais ou similares, de primeiro uso,
bem como a não-admissão de
fornecimento de cartuchos
remanufaturados, recondicionados ou
recarregados, sem que isso figure
preferência por marca ou restrição
prejudicial ao caráter competitivo do
certame.
2. É irregular a vedação de apresentação
de produto similar ao original, compatível
com esse, quando não acompanhada de
justificativa técnica adequada de forma
ademonstrar a imprescindibilidade de que
sejam adquiridos os cartuchos produzidos
pelo fabricante do equipamento a que se
destina.”
(Grifos não constam no original) (Acórdão
nº 1.354/2007 – Segunda Câmara)

 
Logo, com fulcro na antedita jurisprudência do

TCU, e desde que conste nos autos a justificativa técnica que
demonstre a imprescindibilidade da aquisição de produtos que
comprovem a procedência e qualidade, inexistirá, s.m.j., óbice
à pretendida exigência.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

 Em face do que determina a Portaria Presidência
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nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I :

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

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

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0539932

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?

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras soluções de
contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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

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

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? NÃO  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0547945

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0549573

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 0549572

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da
unidade demandante, conforme o caso? SIM 0571070

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 0566071

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

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

N/A  

31

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

N/A  

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

N/A  

Competitividade

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

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  
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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?

NÃO  

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?

N/A  

44

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

SIM 0566071

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

SIM
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nº 11.488/07

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

N/A  

56

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

 Em curso

57

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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

59

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

 Próxima
fase

60

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

SIM
0559793, 
0565680

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0554488

62

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

N/A  

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

 Próxima
fase

    
7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 

Sem embargo, para que o procedimento flua com a
máxima regularidade, convém esclarecer os itens 2 e 22 da
tabela acima, bem como trazer aos autos a comprovação
acerca da necessidade de produtos originais para os itens 2 e
3, o que pode ser suprido pela documentação relativa à
garantia dos equipamentos.  

 
Ademais, quanto à minuta ora analisada, faz-se

mister efetivar alguns ajustes: 
a) haja vista o teor do art. 14 do Decreto
7.892/2013, incluir uma cláusula de
publicidade na minuta da Ata de Registro
de Preços;
b)  incluir, na minuta da ata de registro
de preços, cláusula sobre a vedação de
efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
c) incluir na minuta da ARP uma cláusula
indicativa do Foro competente para
dirimir eventuais questões advindas da
execução do instrumento;
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(a título de consulta, sugerimos os
modelos de Ata de Registro de
Preços  da AGU  e da PGNF).
 

À SAD, para complementação da intrução. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 25/07/2019, às 18:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/07/2019, às 18:50, 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
0572040 e o código CRC 23695504.

0004109-89.2019.6.02.8000 0572040v23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.
À SEALMOX.
À SLC.
À STI.
Encaminho o feito à SEALMOX para prestar os

esclarecimentos acerca dos itens 2 e 22 da Lista de
Verificação constante no Parecer AJ-DG 1475 (0572040).

Em paralelo, remeto os autos à SLC para ajuste da
minuta do edital, conforme orientado no mesmo Parecer 1475.

Encaminho ainda os autos à Secretaria de
Tecnologia da Informação solicitando o fornecimento dos
termos de garantia dos equipamentos constantes do Anexo ao
Termo de Referência (0543701), conforme parte final do
Parecer acima citado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2019, às 16:34, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573257 e o código CRC D69CDD4E.

0004109-89.2019.6.02.8000 0573257v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

22/10/2018

11:37

1

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

UA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ALIMENTAÇÃO

3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
AÇÚCAR 1.800QUILOGRAMA 2,50 4.500,00

ADOCANTE DIETETICO 150UNIDADE 1,80 270,00

ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 3.200UNIDADE 4,00 12.800,00

CAFÉ 1UNIDADE 16.930,00 16.930,00

CHÁS 1.500UNIDADE 2,50 3.750,00

LEITE EM PÓ 150UNIDADE 10,20 1.530,00

TOTAL 3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 39.780,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-1
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

Justificativa UA-2
Abaixo a distribuição das aquisições de café.
Café Moído, 2400 unidades a R$ 4,50 = 10.800,00
Café Expresso, 250 unidades a R$ 22,00 = 5.500,00
Café Descafeinado, 150 unidades a R$ 4,20 = 630,00

Redução anual de cerca de 15% em relação a 2018

39.780,00ALIMENTAÇÃOTOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM 50UNIDADE 80,00 4.000,00

TOTAL 3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4.000,00

3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
COPO DESCARTAVEL 3.750CENTO 2,20 8.250,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS 100UNIDADE 6,00 600,00

TOTAL 3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.850,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
BORRACHA PLASTICA 300UNIDADE 0,50 150,00

CARIMBOS DIVERSOS 100UNIDADE 10,00 1.000,00

ESTILETE 200UNIDADE 0,80 160,00

EXTRATOR DE GRAMPOS 200UNIDADE 1,20 240,00

GRAMPEADOR 1UNIDADE 2.600,00 2.600,00

GRAMPO 100CAIXA 3,00 300,00

LIGA ELASTICA DE BORRACHA 400PACOTE 2,00 800,00

PASTA A-Z 200UNIDADE 8,00 1.600,00

PINCEL MARCA TEXTO 800UNIDADE 1,00 800,00

TESOURA 250UNIDADE 4,50 1.125,00
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Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

TINTA PARA CARIMBO 10FRASCO 8,00 80,00

TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.855,00

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
BATERIA DE LITHIUM 50UNIDADE 8,00 400,00

PILHAS EM GERAL 500UNIDADE 1,50 750,00

TOTAL 3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.150,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.
Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-1
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

Justificativa UA-2
São dois modelos de grampeadores, além de dois tipos de copos descartáveis.

O item MATERIAL DE COPA E COZINHA se refere a Mexedores descartáveis

Vislumbramos a aquisição de novas caixas para transporte de material em 2019

22.855,00MATERIAL DE CONSUMOTOTAL

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA 1.600LITRO 1,25 2.000,00

ÁLCOOL 600FRASCO 3,50 2.100,00

BALDE 100UNIDADE 1,50 150,00

CERA PARA PISO 150UNIDADE 2,40 360,00

CESTO DE LIXO 50UNIDADE 12,00 600,00

DESINFETANTE LIQUIDO 1.200FRASCO 3,00 3.600,00

DESINFETANTE SOLIDO 1.200PACOTE 3,80 4.560,00

DESODORIZADOR  DE AR 800FRASCO 7,00 5.600,00

DETERGENTE 1.200FRASCO 1,00 1.200,00

ESPONJA 1.000PACOTE 1,80 1.800,00

LÃ DE AÇO 600PACOTE 1,10 660,00

LÍQUIDO LIMPA VIDRO 350FRASCO 4,00 1.400,00

LUVA PARA LIMPEZA 150PACOTE 2,00 300,00

MASCARA CIRURGICA 50PACOTE 5,50 275,00

MATERIAL PARA LIMPEZA EM GERAL 1UNIDADE 2.950,00 2.950,00

ÓLEO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS 250FRASCO 2,30 575,00

PANO DE CHÃO 800UNIDADE 2,10 1.680,00

PANO MULTIUSO 400PACOTE 2,50 1.000,00

PAPEL HIGIÊNICO 5.500ROLO 3,50 19.250,00

PAPEL TOALHA 1ROLO 45.650,00 45.650,00

SABÃO EM GERAL 1.000PACOTE 2,00 2.000,00

SABONETE LIQUIDO 300FRASCO 18,00 5.400,00

SACO DE LIXO 2.000PACOTE 2,20 4.400,00

VASSOURA 1UNIDADE 1.600,00 1.600,00

VASSOURA PARA VASO SANITARIO 50UNIDADE 4,00 200,00

TOTAL 3390.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 109.310,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Justificativa UA-1
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.
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Quantitativa UA

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

Justificativa UA-2
O item material para limpeza em geral envolve panos de prato e limpadores multiuso.
O item papel toalha envolve dois tipos de papel, em rolo e em folhas.

Houve um aumento de cerca de 60% em relação ao proposto em 2018

109.310,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃOTOTAL

171.945,00TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
CABO DE REDE 6CAIXA 500,00 3.000,00

CONECTOR RJ-45 P/REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1.500UNIDADE 1,00 1.500,00

ETIQUETA GOMADA 200CAIXA 4,00 800,00

MOUSE 50UNIDADE 8,00 400,00

TONER PARA IMPRESSORA 1UNIDADE 24.700,00 24.700,00

TOTAL 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO 30.400,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.
Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-2
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-1
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

Justificativa UA-2
Houve uma redução de cerca de 70% do que foi proposto em 2018 devido ás aquisições que serão efetuadas ainda em 2018.

30.400,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSTOTAL

30.400,00TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

202.345,00MANUTENÇÃO GERALTOTAL

TOTAL 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - 
NO ESTADO DE ALAGOAS

202.345,00
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.
Sra. Secretária de Administração Substituta,
 
Conforme solicitado por V. Sª, e com o fito de

prestar esclarecimentos acerca dos itens 2 e 22, da Lista de
Verificação constante no Parecer AJ-DG 1475 ( 0572040),
acostamos a estes autos o anexo de evento 0574227, onde se
verifica a contemplação da despesa em julgo (Item 2, da Lista
de Verificação), então classificada como:

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3390.30.17

- MATERIAL DE TIC -
MATERIAL DE CONSUMO
TONER PARA IMPRESSORA  R$ 24.700,00
 
Quanto a critérios de sustentabilidade (Item 22, da

Lista de verificação), entendemos que não se aplica a este tipo
de material.

 
Respeitosamente.
 
Luciana Wander de O. Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
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Chefe de Seção, em 30/07/2019, às 20:31, 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
0574228 e o código CRC 59B4BFDA.

0004109-89.2019.6.02.8000 0574228v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para o

fornecimento, se possível, dos demonstrativos de garantia dos
equipamentos mencionados no anexo do Termo de Referência
(doc. nº 0543701).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/07/2019, 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
0574442 e o código CRC 07535B4D.

0004109-89.2019.6.02.8000 0574442v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
 
À GSAD,
 
Em resposta ao despacho 0573257 e após consulta

ao sistema ASI, informo as garantias das
impressoras/multifuncionais:

 
Equipamento Inicio da Garantia Fim da Garantia

Samsung SCX-4833FD 05/08/2011 31/10/2014
Samsung SL-M4070FR 27/01/2015 27/01/2018
OKIDATA ES4172LP 29/01/2016 29/01/2019
Samsung SCX-5637FR 20/03/2012 30/03/2015
Samsung ML-3710ND 30/03/2012 30/03/2015

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 31/07/2019, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574538 e o código CRC F38EAA44.

0004109-89.2019.6.02.8000 0574538v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  
PROCESSO Nº: 0004109-89.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 

                 Horário Abertura: XX horas 
 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados, 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 7.892 de 23/01/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o 
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.  

 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na 
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Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,  no horário 
das 08h às 18h de segunda-feira a quinta-feira e entre 07:30h e 13:30h às sextas–feiras. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. 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. 
 

4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á 
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2. 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. 
 

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

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
4.4.2. 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; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham 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). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
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credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. 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 5.450/05). 
 
5.5. 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 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. 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. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. 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 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. 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 
material 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. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.4. 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 6.7 do edital; e 
 
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A 
deste edital. 

 
6.4.1. 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 no edital, sob 
pena de desclassificação. 

Minuta complementada (0574683)         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 94



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
6.4.2. 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. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem 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. 

 
6.4.3. Não pode 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 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “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). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. 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. 
 
6.11. 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
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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. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. 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. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. 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. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item 
ofertado. 
 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. 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. 
 

8.6.1. 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 desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
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Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. 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. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço por item decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo 
os valores unitários constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. 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. 
 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 
10.1. 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. 
 

a1.) 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 05 (cinco) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da 
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Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07/08/2014. 

 
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. do 
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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

10.2. 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). 
 
10.3.  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. 

 
10.3.1. 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. 
 

10.5. A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e 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. 
 

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.5, 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. 
 
10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
10.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
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10.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3. 
 
10.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. 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. 
 

10.6. 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 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1. Até 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. 
 

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. 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. 
12.3. 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 
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e 
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após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
14.2. 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. 
 
14.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
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14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
14.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
14.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

14.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 

 
14.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
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Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.  
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15. 

 
15.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
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contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para 
tanto. 

 
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 14.15. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as 
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;  
 
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos; 
 
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora;  
 
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes;  
 
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as 
seguintes informações: 
 

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

 
       f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
       f.3) registro no Ministério da Saúde; 
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       f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a 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 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 

 
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
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 materiais objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
m)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

17. - DA PUBLICIDADE. 
 
17.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
18.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
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previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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 corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 19. 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. 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.  
 
19.2. 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. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato; 
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d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
19.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  

 
19.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
19.4.3. 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. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. 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 comprovados. 
 
19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
19.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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19.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
19.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.12. 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. 
 

19.12.1. 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. 

 
19.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
19.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
20- DO PAGAMENTO. 
 
20.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
20.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
20.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
22.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
22.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
22.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro 
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
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certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos lotes e itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – processamento de dados (3390.30.17), 
conforme especificações discriminadas no anexo I. 

A aquisição faz parte do planejamento anual de contratações. OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  

 2. JUSTIFICATIVAS – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
para manutenção de suas atividades. 

2.1 – As impressoras dos itens 2 e 3  estão em garantia de fábrica, por isso necessitamos 
adquirir suprimentos originais. 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no processo de 
licitação deverá fornecer produto de boa qualidade. 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão 
eletrônico, para o exercício de 2019, tipo menor preço por item, com Ata de Registro de 
Preços. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
ref., edital de licitação e anexos respectivos. 

 5.2 – 
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo
 de 10 dias corridos. 

 5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá obrigatoriamente 
estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 
empresa fornecedora. 

 5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes. 

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

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

   5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

   5.5.3 – registro no Ministério da Saúde. 

   5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação 
vigente. 

 5.7 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 
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 5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de 
Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria , Maceió/AL, CEP 57083–410, no horário das 08 às 18 horas 
de segunda a quinta e entre 7:30 e 13:30 horas às sextas–feiras. 

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório da 
nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido 
definitivamente. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

  d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 

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

  f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

  g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado. 

 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 

 
 

 

 

 
ANEXO I-A 
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                                            ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
  

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1 
TONER PARA MULTIFUNCIONA
L SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. 
MLT-D205L, cor preta. 

UNIDADE 50 20 131,21 6.560,50 

2 

TONER PARA MULTIFUNCIONA
L SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. 
MLT-D203U, cor 
preta. APENAS TONER 
ORIGINAL SAMSUNG 

UNIDADE 40 10 75,00 3.000,00 

3 

CILINDRO DE IMPRESSÃO para 
30.000 páginas, 
original OKIDATA, para a 
MULTIFUNCIONAL OKIDATA 
ES4172LP MFP. Cód 
44574317. PRAZO DE 
VALIDADE: mínimo de 01 
(um) ano, a contar da entrega 
do suprimento. PRAZO DE 
GARANTIA: 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega, 
prevalecendo o prazo de 
garantia oferecido pelo 
fabricante, caso seja superior. 

UNIDADE 30 16 458,75 13.762,50 

4 

TONER PARA MULTIFUNCIONA
L SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. 
MLT-D205E, cor preta. 

UNIDADE 100 40 103,98 10.398,00 
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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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0004109-89.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

       

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no 
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material 
recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado 
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 
 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as 
disposições do Edital do PE nº XX/2019 e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital do PE nº 
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XX/2019;  
 
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos; 
 
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A do Edital do PE nº 
XX/2019, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 
empresa fornecedora;  
 
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes;  
 
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as 
seguintes informações: 
 

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

 
       f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
       f.3) registro no Ministério da Saúde; 
  
       f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a 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 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
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 materiais objeto da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
m)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
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6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
6.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
6.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.7. 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% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

7.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente 
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria, 
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.  
 
7.2. O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará: 

 
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

7.3.  O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05 
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto 
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do fornecimento. 
 
7.4.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo. 
 
7.5.  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. 
 
7.6.  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 corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 8.4, alínea “b”. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. 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.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

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

d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 
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         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  

 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
8.4.3. 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. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. 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 comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
8.12. 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. 
 

8.12.1. 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. 

 
8.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo 
com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À AJ-DG, para ciência das complementações efetuadas na minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/07/2019, às 16:45, 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
0574685 e o código CRC 55445CB1.

0004109-89.2019.6.02.8000 0574685v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
À AJ-DG.
Senhor Assessor,
Considerando as informações contidas nos

Despachos SEALMOX (0574228), COINF (0574538), bem
como da alteração da minuta (0574683), que se reportam ao
Parecer 1475 (0572040), encaminho os autos para análise.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 13:37, 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
0574704 e o código CRC 9C22D0EB.

0004109-89.2019.6.02.8000 0574704v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
Senhora Secretária de Adminsitração Substituta, 
 
Trata-se de análise de minuta de edital de Pregão

em sua forma Eletrônica objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de material de consumo - processamento
de dados - toners  para impressoras multifuncionais,
conforme Termo de Referência (0539932) e Anexo I (0543701)
com vistasao  fornecimento de material às unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades.

A referida análise foi iniciada com a emissão do
Parecer 1475 (0572040), ocasião em que esta Assessoria
Jurídica solicitou algumas diligências:

"Sem embargo, para que o procedimento
flua com a máxima regularidade, convém
esclarecer os itens 2 e 22 da tabela acima,
bem como trazer aos autos a
comprovação acerca da necessidade de
produtos originais para os itens 2 e 3, o
que pode ser suprido pela documentação
relativa à garantia dos equipamentos.  
Ademais, quanto à minuta ora analisada,
faz-se mister efetivar alguns ajustes: 
a) haja vista o teor do art. 14 do Decreto
7.892/2013, incluir uma cláusula de
publicidade na minuta da Ata de Registro
de Preços;
b)  incluir, na minuta da ata de registro
de preços, cláusula sobre a vedação de
efetuar acréscimos nos quantitativos
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fixados, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
c) incluir na minuta da ARP uma cláusula
indicativa do Foro competente para
dirimir eventuais questões advindas da
execução do instrumento;
(a título de consulta, sugerimos os
modelos de Ata de Registro de
Preços  da AGU  e da PGNF)."

 
Em consequência, a SEALMOX fez anexar a

Proposta Orçamentária (0574227) para atender ao item 2
(planejamento orçamentário). Quanto ao item 22 (critérios de
sustentabilidade), aquela unidade entendeu que não se
aplicam ao presente caso (0574228). 

As alterações sugeridas quanto à minuta do edital
foram satisfeitas com a juntada do documento SEI 0574683.

Porém, a documentação relativa à garantia das
impressoras a que se destinam os itens 2 e 3 não foi juntada
aos autos, há apenas a informação da COINF sobre a data de
início e fim dos referidos equipamentos (0574538). Diante das
informações ali apresentadas, verifica-se que nenhum dos
equipamentos indicados encontra-se em garantia. O termo de
garantia mais recente expirou em janeiro próximo passado. 

Diante das informações prestadas pela COINF, uma
vez que não mais prevalecem os argumentos justificadores da
originalidade dos produtos referentes aos itens 2 e 3 do TR,
seguem os autos à SAD, para reformulação do termo de
referência e realização de nova pesquisa de preços ou outra
providência julgada necessária.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 01/08/2019, às 13:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/08/2019, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574819 e o código CRC 9296E7D2.

0004109-89.2019.6.02.8000 0574819v1

Despacho AJ-DG 0574819         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 125



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.
À SEALMOX.
Diante das informações trazidas pelo Despacho

COINF 0574538, encaminho os autos para reformulação do
termo de referência, em consonância com o Despacho AJ-
DG 0574819.

E, após, remeta-se o feito à SEIC para que proceda
à nova pesquisa de preços.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 17:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575202 e o código CRC AF9BB1C7.

0004109-89.2019.6.02.8000 0575202v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – processamento de dados
(3390.30.17), conforme especificações discriminadas no anexo I.

A aquisição faz parte do planejamento anual de contratações e está prevista na PLOA
2019 - OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS 3390.30.17

2. JUSTIFICATIVAS – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora(s) no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019, tipo menor preço por item, com Ata de
Registro de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de ref., edital de licitação e anexos respectivos.

 5.2 –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

 5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

 5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

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

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

   5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

   5.5.3 – registro no Ministério da Saúde.

   5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

 5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.

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

 5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria , Maceió/AL, CEP 57083–
410, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 7:30 e 13:30 horas às
sextas–feiras.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
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provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

  d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

  f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

  g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/08/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576174 e o código CRC 0D172230.

0004109-89.2019.6.02.8000 0576174v2
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Anexo

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. TOTAL REGISTRADO PEDIDO
MÍNIMO

1 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta. Unidade 50 20

2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta. Unidade 40 10

3

CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP. Cód 44574317. PRAZO DE
VALIDADE: mínimo de 11 (onze) meses, a contar da
entrega do suprimento. PRAZO DE GARANTIA:
11 (onze) meses a partir da data de entrega,
prevalecendo o prazo de garantia oferecido pelo
fabricante, caso seja superior.

Unidade 30 16

4 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta. Unidade 100 40

*Os itens poderão ser do tipo original ou similar (não recondicionado e não
remanufaturado).

** Garantia/Validade mínima para todos os
produtos: 11 meses a partir da entrega.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/08/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576202 e o código CRC DFEAF652.

0004109-89.2019.6.02.8000 0576202v4
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DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
Senhor Chefe da SEIC,
 
De acordo com o despacho GSAD, 0575202,

seguem os autos para nova cotação, uma vez que houve
mudanças quanto às especificações dos itens a serem
adquiridos, não lhes sendo mais exigidos que sejam produtos
unicamente originais, atendendo a orientação da AJ-DG,
0574819.

Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/08/2019, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576203 e o código CRC D1FB5E9A.

0004109-89.2019.6.02.8000 0576203v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$131,21

Média dos Preços Obtidos: R$65,00

Média dos Preços Obtidos: R$249,60

Relatór io gerado no dia 12/08/2019 14:25:24  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: PA-0004109-89-2019- TONERS

Pesquisa realizada entre 30/05/2019 17:16:27 e 12/08/2019 14:22:06

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

1) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. 34 50 Unidades 131,21 R$6.560,50

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

OC:
090139000012018OC00151

15/01/2019 R$152,74

2 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

OC:
180309000012019OC00014

11/04/2019 R$149,19

3 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

OC:
180278000012019OC00033

14/05/2019 R$91,70

Valor Unitário R$131,21

2) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. 2 40 Unidades 65,00 R$2.600,00

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

OC:
090130000012019OC00002

25/02/2019 R$65,00

Valor Unitário R$65,00

3) CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas. 1 30 Unidades 249,60 R$7.488,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 COMANDO DO EXERCITO|ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO
EXERCITO

Dispensa de
Licitação Nº
10/2019
UASG: 160468

01/06/2019 R$249,60

Valor Unitário R$249,60

4) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND 34 100 Unidades 103,98 R$10.398,00

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

OC:
090139000012018OC00151

15/01/2019 R$152,74

2 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

OC:
180309000012019OC00014

11/04/2019 R$67,50
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$103,98

Item 1: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. R$131,21

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$152,74

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

Objeto: aquisiçao de peças de informatica

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205L ML-
3310ND - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, MLT-
D205L, RENDIMENTO 5.000 PAGINAS, ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD,
SCX-5637FR, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR

Data: 15/01/2019 09:24

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090139000012018OC00151

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.692.456/0001-71
* VENCEDOR *

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$60,00

Marca: FASTPRINTER - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$69,99

Marca: BEST CHOICE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$78,00

Marca: lemarink/mlt-d205l                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

3 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

OC:
180278000012019OC00033

14/05/2019 R$91,70

Valor Unitário R$103,98

Valor Global: R$27.046,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

50 Unidades TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$81,00

Marca: MTSI - MLTD-205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

08.968.359/0001-69 RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES - ME R$82,00

Marca: PRUDENTONER/D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.603.191/0001-03 JUSSARA MAGALHÃES RODRIGUES - MEI R$190,00

Marca: Samsung MLT D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

84.948.991/0003-90 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME R$276,00

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 882 LAYANE (43) 3344-6119 licitacaoes@everestinfo.com.br

22.308.223/0001-53 JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA E R$384,90

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R AURELIA, 1471 (11) 02256-9555 FELIPEGODOY@GMAIL.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R$149,19

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica - cartuchos e toner.

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19752/2006, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 11/04/2019 09:02

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180309000012019OC00014

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.872.725/0001-38
* VENCEDOR *

A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME R$43,25

Marca: MAXJET - MLT-D205E- 100% NOVO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R COPO DE LEITE, 14 (11) 03798-1206 DESTAK.PRINT@HOTMAIL.COM
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$44,00

Marca: BR PRINTER MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$46,25

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$50,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

26.065.427/0001-61 IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS EIRELI-ME R$52,50

Marca: TONER PRINT ref  mlt d205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R CLAUDIA, 258 MURILO (11) 2774-1114 importprint@hotmail.com

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$55,00

Marca: DSI/MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$57,14

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$60,00

Marca: SOURCE LIFE REF. MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 LENNON (44) 99716-6983 joejosuprimentos@outlook.com

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$75,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$88,95

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.953.825/0001-44 F. F. J. A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$89,00

Marca: marca premium modelo d205e compativel                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R RUI BARBOSA, 325 (44) 03026-6080 siscon@siscon.cnt.br

19.577.163/0001-60 TREMA BRASIL LTDA - ME R$150,00

Marca: Tech Laser - Mod: SCX-4833FD                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R$200,00

Marca: CHINAMATE D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

10.612.367/0001-10 FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD R$300,00

Marca: FULL PRINTED FP D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R MAJOR JOAO BATISTA FRANCA, 1502 (17) 3012-5873 embracon.com@terra.com.br

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$500,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$576,00

Marca: SAMSUNG ORIGINAL / MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R$91,70

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 14/05/2019 10:31

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180278000012019OC00033

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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29.500.349/0001-74
* VENCEDOR *

LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$49,00

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$50,00

Marca: DSI/ MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$55,00

Marca: BR PRINTER COMPATIVEL, SAMSUNG, MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$60,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$64,00

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$70,00

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

29.936.761/0001-31 DIGITAL DATA EIRELI R$89,00

Marca: TR2 SOLUCOES  -    MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$90,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$190,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br

6 / 13 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0579422)         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 136



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$200,00

Marca: SOURCE LIFE REF.  MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 LENNON (44) 99716-6983 joejosuprimentos@outlook.com

Item 2: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. R$65,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais R$65,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

Objeto: Aquisição de material de consumo - Suprimentos de informática

Descrição: CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG - CARTUCHO DE
TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, REFERENCIA: MLT-D203U,
RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 PAGINAS, SERIES:
PROXPRESS M4020ND(SL-M4020ND), PROXPRESS M4070FR (SL-M4070FR),
NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM
COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 25/02/2019 12:57

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090130000012019OC00002

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 42

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$65,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D203U                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

08.692.456/0001-71
* VENCEDOR *

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$65,00

Marca: FASTPRINTER MLT-203U                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

Item 3: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas. R$249,60

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$249,60

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta.

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas, para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód 44574317. PRAZO
DE VALIDADE: mínimo de 01 (um) ano, a contar da entrega do suprimento. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses a partir da
data de entrega, prevalecendo o prazo de garantia oferecido pelo fabricante, caso seja superior.
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Órgão: COMANDO DO EXERCITO
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

Objeto: Aquisição de Cilindro de Imagem

Descrição: CILINDRO FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA - CILINDRO PARA
IMPRESSORA OKIDATA MODELO ES4172LP, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA
30000 PÁGINAS, P/N 44574320.

CatMat: 95036 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA , CILINDRO FOTO
CONDUTOR PARA IMPRESSORA NOME

Data: 01/06/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 10/2019 /
UASG: 160468

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.730.861/0001-68
* VENCEDOR *

R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI - R$249,60

Marca: PREMIUM 100% NOVO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CILINDRO PARA IMPRESSORA OKIDATA MODELO ES4172LP, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30000 PÁGINAS, P/N 44574320.                                  
  

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOAO FIOCHI, 217 (11) 06868-1354 RAFAELDESOZA7@HOTMAIL.COM

Item 4: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND R$103,98

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$152,74

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XVI SOROCABA

Objeto: aquisiçao de peças de informatica

Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205L ML-
3310ND - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, MLT-
D205L, RENDIMENTO 5.000 PAGINAS, ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD,
SCX-5637FR, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR

Data: 15/01/2019 09:24

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090139000012018OC00151

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.692.456/0001-71
* VENCEDOR *

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$60,00

Marca: FASTPRINTER - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$69,99

Marca: BEST CHOICE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$78,00

Marca: lemarink/mlt-d205l                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$81,00

Marca: MTSI - MLTD-205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

08.968.359/0001-69 RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES - ME R$82,00

Marca: PRUDENTONER/D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.603.191/0001-03 JUSSARA MAGALHÃES RODRIGUES - MEI R$190,00

Marca: Samsung MLT D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

84.948.991/0003-90 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME R$276,00

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 882 LAYANE (43) 3344-6119 licitacaoes@everestinfo.com.br

22.308.223/0001-53 JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA E R$384,90

Marca: SAMSUNG - MLT-D205L                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R AURELIA, 1471 (11) 02256-9555 FELIPEGODOY@GMAIL.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$67,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

Objeto: Aquisição de suprimentos de informatica - cartuchos e toner.

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19752/2006, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 11/04/2019 09:02

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180309000012019OC00014

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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24.872.725/0001-38
* VENCEDOR *

A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME R$43,25

Marca: MAXJET - MLT-D205E- 100% NOVO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R COPO DE LEITE, 14 (11) 03798-1206 DESTAK.PRINT@HOTMAIL.COM

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$44,00

Marca: BR PRINTER MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$46,25

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$50,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

26.065.427/0001-61 IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS EIRELI-ME R$52,50

Marca: TONER PRINT ref  mlt d205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R CLAUDIA, 258 MURILO (11) 2774-1114 importprint@hotmail.com

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$55,00

Marca: DSI/MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

29.500.349/0001-74 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$57,14

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$60,00

Marca: SOURCE LIFE REF. MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 LENNON (44) 99716-6983 joejosuprimentos@outlook.com

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$75,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$88,95

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

05.953.825/0001-44 F. F. J. A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$89,00

Marca: marca premium modelo d205e compativel                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R RUI BARBOSA, 325 (44) 03026-6080 siscon@siscon.cnt.br

19.577.163/0001-60 TREMA BRASIL LTDA - ME R$150,00

Marca: Tech Laser - Mod: SCX-4833FD                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME R$200,00

Marca: CHINAMATE D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

10.612.367/0001-10 FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD R$300,00

Marca: FULL PRINTED FP D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R MAJOR JOAO BATISTA FRANCA, 1502 (17) 3012-5873 embracon.com@terra.com.br

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$500,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP R$576,00

Marca: SAMSUNG ORIGINAL / MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV PROTASIO ALVES, 3161 (51) 3334-8058 lexbemark@brturbo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R$91,70
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA DELEG.SECC.POLICIA DE SBDOCAMPO

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática

Descrição: CARTUCHO TONER COMPATIVEL - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205E,
UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND, ML-3710ND, SCX-4833FD, SCX-5637FR,
NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM
CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 10.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT
19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12
MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

Data: 14/05/2019 10:31

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180278000012019OC00033

Lote/Item: 1/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.500.349/0001-74
* VENCEDOR *

LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 R$49,00

Marca: MTSI COMPATIVEL MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

02.437.839/0001-17 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME R$50,00

Marca: DSI/ MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São José do Rio Preto R CAPITAO JOSE DE CASTRO, 208 (17) 3225-1981 danilo.contmil@terra.com.br

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES LTDA - ME R$55,00

Marca: BR PRINTER COMPATIVEL, SAMSUNG, MLT-D205E, PRETO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TEIXEIRA, 139 (11) 02875-8746 ATENDIMENTOVITACONTABILIDADE@GMAIL.COM

10.742.589/0001-57 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$60,00

Marca: NOVA SUPRI - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANUEL GARCIA, 430 (11) 2574-3800 dante@novasupri.com.br

18.364.837/0001-85 MEC INFORMATICA EIRELI - ME R$64,00

Marca: LEMARINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R TITO, 1053 Ana Letícia Bonato (11) 3246-2306 icitacao@lemarink.com.br

08.692.456/0001-71 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$70,00

Marca: FASTPRINTER  - REF: MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Catanduva R SETE DE SETEMBRO, 656 (61) 2141-1710 empenhos@fprinte.com.br

29.936.761/0001-31 DIGITAL DATA EIRELI R$89,00

Marca: TR2 SOLUCOES  -    MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

12 / 13 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0579422)         SEI 0004109-89.2019.6.02.8000 / pg. 142

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?78mLDWS%2FLZk8WstMku8YiwAcrJkOexjpFqzS8silwGlILpf80%2FW9Ghcio1PEv87t


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.065.868/0001-19 WORKBOX COMERCIAL LTDA ME R$90,00

Marca: EXTRAINK - MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Guarulhos R IZIDIO CABRAL DE JESUS, 110 (11) 02451-2141

12.214.754/0001-23 RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCH R$190,00

Marca: INKOMPANY MLTD205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Campinas R CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JUNIOR, 423 Ramsés Takahassi (19) 3744-5500 licitacao@recycleware.com.br

07.438.051/0001-49 jo & jo industria e com. de eletro eletronicos ltd R$200,00

Marca: SOURCE LIFE REF.  MLT-D205E                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE LEONIDAS NERONE, 377 LENNON (44) 99716-6983 joejosuprimentos@outlook.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os autos da contratação, mediante sistema de registro de preços, de :

 

conforme termo de referência modificado e seu Anexo -I, evento 0576174 e 0576202.

 

Vieram os autos a esta Seção de Contratações para refazer a pesquisa/cotação de
preços, conforme despacho GSAD 0575202.

 

Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra contratações públicas, seguindo
orientação da IN n.º 05, 27/06/2014. Art.2º, I, evento 0579422, chegamos aos valores 
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Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com
fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.

 

À deliberação superior.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/08/2019, 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
0579423 e o código CRC 384FBE46.
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