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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

1. JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU) para prestar
contas de suas atividades.

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe ajustes na estrutura básica do
relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura toma como base o modelo do relato integrado,
desenvolvido pelo International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado,
ou IIRC na sigla em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da prestação de contas,
de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

A Decisão Normativa TCU 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas anuais da Administração
Pública Federal referentes ao exercício de 2019, na linha adotada para a apresentação das contas de
2018,  toma como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado.

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um documento conciso e abrangente,
portanto deve concentrar-se apenas nas informações que afetam, de maneira significativa, a capacidade de
uma organização gerar valor. Deve se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e
que permita ao cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade Prestadora
de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de ferramentas diversas, a exemplo
de infográficos, que ajude a apresentar dados e explicar questões complexas. 

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em seus quadros, de pessoal
habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, tem-se por necessária a contratação de
empresa especializada para editoração e diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2019, a ser
apresentado, via sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União.

 

2. OBJETO

2.1 O objeto do presente Termo de Referência é apresentar condições para contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no § 6º do art. 3º da DN TCU
178/2019.  

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2019
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· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e digitalização de imagens,
gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações impressas e
digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser executados
com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível no
link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de-
2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação.

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo Ministério da Fazenda para o
Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização, Prestação de contas
anuais ou pelo link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do LibreOffice ou do processador
de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou
de planilha Excel do Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados.

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em formato adequado para
processamento CTP e impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para
publicação na rede mundial de computadores.

2.6 O relatório de gestão de 2019 deverá ser enviado pelo Sistema e-Contas em arquivo único, com tamanho
máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2019, adota-se como parâmetro inicial o número de páginas
e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2018, cujo conteúdo poderá ser acessado
no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

 

3. PRAZOS DE ENTREGA

3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e intermediários, objeto dos serviços
contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos para entrega dos originais pelo TRE-AL são
referenciais, podendo ser antecipados.

3.2 Serviços de editoração/diagramação:

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 06/03/2020

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 18/03/2020 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 20/03/2020 (o processo de avaliação é realizado de
forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial)

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2020.

3.4 Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro Farol.
CEP: 57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de Gestão Estratégica - Direção-Geral).

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para comentários e/ou para aprovação)
por meio de correio eletrônico, através do endereço age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio
eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

 

4. PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias,
após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da
Presidência do Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão
final do documento.
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4.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

4.5 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.

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO  

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o prazo máximo até o dia 17/01/2020,
para viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia 10/02/2020)

5.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 2 e as referências observadas no
Relatório de Gestão de 2018, disponível em: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa,
com as seguintes características:

a) Impresso colorido

b) Orientação: paisagem

c) Número de páginas: 110

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)

e) Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, podendo variar na faixa de 10% para
mais ou para menos. 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser apresentado no seguiinte formato:
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PRODUTO VALOR

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas relativo ao exercício 2019  

 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão realizados pelo TRE-AL, por
intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado neste documento.

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o material fornecido pelo TRE-
AL salvo autorização expresa nesse sentido.

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de vigência esgotam-se com o pagamento
da despesa, após recebimento definitivo do produto.

 

8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados,
prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de
serviços objeto do Contrato, que precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a
mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam
efetivamente observadas.

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o compromisso de
confidencialidade é permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE, toda informação referente aos
produtos objetos do Contrato só será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE.

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha
informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade
estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos sofridos pela
CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

9.1  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.

 9.2 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.
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9.3 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 1%  por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a incidência a 5 dias de
atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre
este a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado
o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso
injustificado;

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

9.4 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.

 

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

10.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior efeiciência na
utilização de recursos naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a
apreentação de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia
elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.

 

Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de
Administração, em 16/01/2020, às 17:51, 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 0645103 e o código
CRC D3B57289.

0009189-34.2019.6.02.8000 0645103v4
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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 janeiro de 2020.

À SEIC/COMAP
 
Em cumprimento à Decisão nº 73, da Presidência, remeto os

presentes autos a essa Unidade, para necessária instrução, nos termos do art. 8º,
da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, devendo ao feito conferir a
prioridade que se faz necessária à condução dos trabalhos nos prazos
indicados no item 4 do Termo de Referência da contratação (doc. 0645103),
acerca do qual observo que consta destacado, no item 5, a data ideal para
conclusão da fase de cotação, data esta, no entanto, já ultrapassada (dia 17 do
corrente mês, ver a propósito nosso Despacho 0641617).

De se observar que tal texto deverá ser excluído do documento
quando do envio aos potenciais prestadores do serviço, posto que apenas
indicativo. O texto é o que segue:

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo
observar o prazo máximo até o dia 17/01/2020, para viabilzar
a licitação ou contratação direta até o dia 10/02/2020)

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de
Administração, em 23/01/2020, às 00:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0647010 e o código
CRC D437CB1C.

0009189-34.2019.6.02.8000 0647010v1
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De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: <comercial@gemascarenhas.com.br>

CCO:

<cicerapoligraf@hotmail.com>, <comercial2@grafmarques.com.br>, <graca@grafmarques.com.br>,
<grafmarques@grafmarques.com.br>, <printshop.grafica@gmail.com>,
<comercial@graficajaragua.com.br>, <grafpel@grafpel.com>, <comercial@grafnobre.com.br>,
<plasfilmmaceio@gmail.com>, <texgraf.ltda@gmail.com>, <bruno@graficaimperador.com.br>,
<comercialsgrafica@gmail.com>, <orcamento@graficacearense.com.br>, <grafica@fefgrafica.com.br>,
<comercial@graficajaragua.com.br>, <especialgrafica@gmail.com>,
<marciomuraro@graficacearense.com.br>, <elba@graficaliceu.com.br>, <licitacao@graficaliceu.com.br>,
<liceu@graficaliceu.com.br>, <especialgrafica@gmail.com>, <licitacao@graficaliceu.com.br>,
<cicerapoligraf@hotmail.com>, <comercial@victoriagrafica.com.br>, <joao@victoriagrafica.com.br>,
<victoriagraficaal@gmail.com>, <bruno@graficaimperador.com.br>, <grafpel@grafpel.com>,
<esperancalicitacao@outlook.com>, <poligrafmcz@hotmail.com>

Data: 27/01/2020 05:17 PM
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

 
 Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços
deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível
no link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de-
2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais uma cópia impressa para conferência, com as seguintes
especificações:
 
Nosso último produzido para orientação :  http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa
 
ESPECIFICAÇÃO :

 
* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.
 

Anexados:

Arquivo: SEI_TRE-AL - 0645103 - Termo
de Referência.pdf

Tamanho:
163k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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De: Comercial <comercial@graficajaragua.com.br>
Para: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 28/01/2020 08:49 AM
Assunto: RE: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

Bom dia,

Prezado cliente,
Não trabalhamos com diagramação.

Atenciosamente,

Vanessa Duarte
Comercial

 

 

De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/01/27 17:18:40
Para: comercial@gemascarenhas.com.br
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL
2019
 
 
 Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços
deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível
no link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de-
2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais uma cópia impressa para conferência, com as seguintes
especificações:
 
Nosso último produzido para orientação :  http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa
 
ESPECIFICAÇÃO :

 
* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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De: "Grafica e Editora Liceu" <liceu@graficaliceu.com.br>
Para: "'antoniopinheiro'" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 28/01/2020 10:19 AM
Assunto: RES: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão   TRE-AL 2019

Agradecemos o contato , mas como trata-se apenas de diagramação, preferimos não par�cipar.
 
Estamos à disposição para novas consultas.
 
 

 
 
 
 
De: antoniopinheiro [mailto:antoniopinheiro@tre-al.jus.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 17:18
Para: comercial@gemascarenhas.com.br
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019
 
 
 Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços
deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível
no link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de-
2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais uma cópia impressa para conferência, com as seguintes
especificações:
 
Nosso último produzido para orientação :  http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa
 
ESPECIFICAÇÃO :

 
* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: <comercial@gemascarenhas.com.br>

CCO:

<cicerapoligraf@hotmail.com>, <comercial2@grafmarques.com.br>, <graca@grafmarques.com.br>,
<grafmarques@grafmarques.com.br>, <printshop.grafica@gmail.com>,
<comercial@graficajaragua.com.br>, <grafpel@grafpel.com>, <comercial@grafnobre.com.br>,
<plasfilmmaceio@gmail.com>, <texgraf.ltda@gmail.com>, <bruno@graficaimperador.com.br>,
<comercialsgrafica@gmail.com>, <orcamento@graficacearense.com.br>, <grafica@fefgrafica.com.br>,
<comercial@graficajaragua.com.br>, <especialgrafica@gmail.com>,
<marciomuraro@graficacearense.com.br>, <elba@graficaliceu.com.br>, <licitacao@graficaliceu.com.br>,
<liceu@graficaliceu.com.br>, <especialgrafica@gmail.com>, <licitacao@graficaliceu.com.br>,
<cicerapoligraf@hotmail.com>, <comercial@victoriagrafica.com.br>, <joao@victoriagrafica.com.br>,
<victoriagraficaal@gmail.com>, <bruno@graficaimperador.com.br>, <grafpel@grafpel.com>,
<esperancalicitacao@outlook.com>, <poligrafmcz@hotmail.com>

Data: 29/01/2020 04:09 PM
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

 
 Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços
deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível
no link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de-
2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais uma cópia impressa para conferência, com as seguintes
especificações:
 
Nosso último produzido para orientação :  http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa
 
ESPECIFICAÇÃO :

 
* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.
 

Anexados:

Arquivo: SEI_TRE-AL - 0645103 - Termo
de Referência.pdf

Tamanho:
163k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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De: "Jobson" <jobson@graficacearense.com.br>
Para: "'antoniopinheiro'" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 29/01/2020 05:06 PM
Assunto: RES: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão   TRE-AL 2019

Prezados,
 
Não atendemos com material solicitado.
 
Favor acusar o recebimento deste e-mail, Grato.

 
 
De: antoniopinheiro [mailto:antoniopinheiro@tre-al.jus.br] 
Enviada em: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 16:09
Para: comercial@gemascarenhas.com.br
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019
 
 
 Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços
deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível
no link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de-
2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais uma cópia impressa para conferência, com as seguintes
especificações:
 
Nosso último produzido para orientação :  http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa
 
ESPECIFICAÇÃO :

 
* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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E-mail - 0650692

Data de Envio: 
  31/01/2020 09:06:42

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    graficapapelimpresso@gmail.com
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    chrcontato@gmail.com
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    grbrindes.al@gmail.com
    atualcomunicacao@terra.com.br
    digitalsign.al@hotmail.com
    ola@nativa.ag
    info@bossa.pro
    contato@mestrapropaganda.com.br
    helane@chamapublicidade.com.br
    falecom@emcontexto.com
    contato@algomaisconsultoria.com
    comercial@maiscriativasolucoes.com.br
    licitacao2@tagpropaganda.com.br
    rmonteiro@netsite.com.br
    contato@impetocom.com
    carlyson@zeropixel.com.br
    captamaceio@gmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de editoração, revisão
de texto,tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa
(combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao
exercício 2019. Os serviços deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na
Forma de Relatório Integrado, disponível no link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-
de-links/normativos-para-as-contas-de2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais
uma cópia impressa para conferência, com as seguintes especificações:

Nosso último produzido para orientação : http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa

ESPECIFICAÇÃO :

* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em
anexo.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
Celular/WhasApp (82)99133-8744.
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Anexos:
    Termo_de_Referencia_0648407_SEI_TRE_AL___0645103___Termo_de_Referencia.pdf
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De: Digital Sign <digitalsign.al@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/01/2020 09:31 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

Bom dia,

Não fazemos estes serviços, apenas placas, adesivos, banners, lonas e todo material per�nente a
comunicação visual, e não gráfico.

Wigathy Mariano.
Digital Sign
(82) 3327-8642 / 3337-5385 / 99826-0930 *

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 31 de janeiro de 2020 09:06
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019
 
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de
editoração, revisão de texto,tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas
e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações
impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os
serviços deverão ser executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma
de Relatório Integrado, disponível no link:
https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-
contas-de2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá
apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação., mais uma
cópia impressa para conferência, com as seguintes especificações:
 
Nosso último produzido para orientação : http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa

ESPECIFICAÇÃO :

* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
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* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em
anexo.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
 Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 email: seic@tre-al.jus.br
 antoniopinheiro@tre-al.jus.br
 fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
Celular/WhasApp (82)99133-8744.
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Cliente: GOVERNO DE ALAGOAS 
Orgão: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | TRE - AL
Campanha: Relatório Gestão TRE-AL 2019
Espelho número: 31

1.  Custos Internos (Criação): 

VALOR TABELA
VALOR COM 

DESCONTO (50%)

92.818,00  R$        46.409,00  R$               

4.393,42  R$          2.196,71  R$                 
97.211,42  R$           48.605,71  R$                   

Valor Total de Criação
Valor Total de Produção (Fornecedores)

Valor Total de Honorários
Valor Total de Mídia

Total Geral da Campanha

Departamento de Atendimento Secretaria de Estado da Comunicação Social
Chama Publicidade Governo de Alagoas

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 48.605,71

Maceió, ______ de _________________ de 2020

Criação do relatório de gestão do TRE-AL 2019, revisão de texto,tratamento e 
digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e 
capa das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL 
relativo ao exercício 2019. 

Total de Custos Internos (Criação)

R$ 48.605,71

Criação de capa para relatório de gestão do TRE-AL 2019

Agência: Chama Publicidade
Razão social: Chama Publicidade Ltda.

Maceió - Alagoas. CEP: 57052-190. Fone: 82. 3221.1000
CNPJ: 12385571/0001-70

http://www.chamapublicidade.com.br  

DESCRIÇÃO ITEM/SERVIÇO

Orçamento EMPRESA CHAMA (0651482)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 19
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De: Olá Nativa <ola@nativa.ag>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/01/2020 02:57 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

Boa tarde, Antonio.

Recebemos a solicitação e já encaminhamos para nosso setor responsável. Em
breve entramos em contato.

Em sex., 31 de jan. de 2020 às 09:07, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o
serviço de editoração, revisão de texto,tratamento e digitalização de
imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa
(combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de
Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser
executados com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de
Relatório Integrado, disponível no link:
https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-
para-as-contas-de2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para
efeito de aprovação., mais uma cópia impressa para conferência, com as
seguintes especificações:

Nosso último produzido para orientação : http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa

ESPECIFICAÇÃO :

* Orientação: paisagem
* Número de páginas: 110
* Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
* Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em
anexo.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

E-mail EMPRESA NATIVA (0651485)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 20
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 Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 email: seic@tre-al.jus.br
 antoniopinheiro@tre-al.jus.br
 fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
Celular/WhasApp (82)99133-8744.
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_____________________________________________________________________________ 
CNPJ: 20.365.983/0001-77 | CAPTA MACEIO 

Rua Professor Ângelo Neto, nº 32 - Farol - Maceió/AL - CEP: 57051-530 
Contato: (82) 3026-2896 | 98703-9149 (OI-WhatsApp) | 99674-2653 (VIVO) 

captamaceio@gmail.com | www.captamaceio.com.br 

ORÇAMENTO/PROPOSTA 

 
AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-TRE/AL 

 

 
 

EMPRESA: IOLANDA MOREIRA DA SILVA FERRAZ GOMES 
CNPJ: 20.365.983/0001-77 | CAPTA MACEIO  

 

Segue orçamento solicitado de acordo com a termo de referência SEI/TRE-AL – 

0645103. 

 

PRODUTO TOTAL 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2019 

1.800,00 

TOTAL: 1.800,00 

 
a) Validade desta Proposta: 60 dias. 
b) Fornecemos Nota fiscal de serviços. 
c) O valor do orçamento não está previsto impressão do Relatório. 

 
 

Maceió-AL, 31 janeiro de 2020. 
 
Agradecemos antecipadamente o contato. 
 

 

 

 

 
_____________________________________ 
Marcelo Ferraz 
GERENTE (CAPTA MACEIÓ) 
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: diagramação eletrônica e projeto gráfico R$ 2.108,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Tocantins

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Editoração de Livros:
Produção e Diagramação de Livros Impressos e E-book, Serviço de Edição e
Produção de Livro em Versão Digital nos Formatos PDF e EPUB, destinados à
Editora da Universidade Federal do Tocantins UFT..

Descrição: Editoração - Serviço de editoração de livros: Produção e diagramação de e-
book com até 300 páginas. Serviço de edição e produção de livro em versão
digital nos formatos PDF e EPUB conforme as seguintes especificações:
formato A4 ou no tamanho que se adeque às medidas da tela do aparelho.
Diagramação da capa: colorida com possibilidade de inserção de ilustrações
e/ou fotos. Miolo até 250 páginas com imagens em algumas páginas.
Apresentação das provas eletrônicas necessárias à qualidade da publicação.
Projeto (miolo e capa). Produção de ficha catalográfica e solicitação de ISBN.

CatSer: 10138 - Produção e Impressão de 3.000 exemplares do Boletim Informativo do
Instituto de Informática, Bimestral( 6 EDIÇÔES por ano), Por um ano prorrogável
por mais dois anos. MAIORES INFORMAÇÕES ANEXO I DO EDITAL.

Data: 14/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:222019 / UASG:154419

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.220.275/0001-42
* VENCEDOR *

GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA R$ 1.500,00

Relatór io gerado no dia 03/02/2020 17:57:50  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0000659-07.2020.6.02.8000- Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório
Gestão TRE-AL 2019

Pesquisa realizada entre 03/02/2020 17:56:30 e 03/02/2020 17:55:26

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

1) diagramação eletrônica e projeto gráfico 5 1 Unidade 2108,00 R$ 2.108,00

Valor Global: R$ 2.108,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Serviço de DIAGRAMAÇÃO. Relatório Gestão TRE-AL 2019

1 / 4 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de editoração de livros: Produção e diagramação de e-book com até 300 páginas. Serviço de edição e produção de livro em versão digital n
os formatos PDF e EPUB conforme as seguintes especificações: formato A4 ou no tamanho que se adeque às medidas da tela do aparelho. Diagramação da cap
a: colorida com possibilidade de inserção de ilustrações e/ou fotos. Miolo até 250 páginas com imagens em algumas páginas. Apresentação das provas eletrôn
icas necessárias à qualidade da publicação. Projeto (miolo e capa). Produção de ficha catalográfica e solicitação de ISBN.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SAA SETOR DE ARMAGENAGEM E ABASTECIMENTO QUADRA 03, 920 (61) 3964-0626

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.800,00

Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
IPHAN

Objeto: Contratação de serviço gráfico especializado para diagramação, tratamento de
imagens, criação de projeto gráfico e finalização (arte final para impressão) para
publicação formato 23,0 cm x 23,0 cm com número de páginas entre 40 e 60.

Descrição: DIAGRAMACAO ELETRONICA E PROJETO GRAFICO - SERVIÇO
GRÁFICO ESPECIALIZADO PARA DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS,
CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E FINALIZAÇÃO.

CatSer: 25330 - Produção, redação, revisão e diagramação, com versão eletrônica, da
Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará Formato: 21cm x 30cm (fechado),
42cm x 30cm (aberto); Quantidade de páginas: 100; Cores: 5X5 Capa composta
de 1ª capa; 2ª capa; 3ª capa e 4ª capa em papel supremo, 250 g/m (utilização
de cor especial, dourado ou prata); Miolo em papel couchê fosco, 115 g/m ;

Data: 01/11/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 29/2019 /
UASG: 343026

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.677.897/0001-18
* VENCEDOR *

C T COMUNICACAO LTDA - ME R$ 2.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO GRÁFICO ESPECIALIZADO PARA DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E FINALIZAÇÃO.                 
                   

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília A SCN QD 01 BL. F NR 79 SALA 417 ED AMER.OFFICER TOWER, SN (61) 03201-0013

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.840,00

Órgão: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos,
conforme especificações constantes do Termo de Referência, para
atendimento de diversas demandas de comunicação da EPL..

Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico - Diagramação eletrônica e
projeto gráfico (Item 18 - Relatório Executivo do PNL EPL - Conforme quantidade
e especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital).

Data: 08/01/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:395001

Lote/Item: 2/18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.056.958/0001-02
* VENCEDOR *

IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME R$ 1.840,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Diagramação eletrônica e projeto gráfico (Item 18 - Relatório Executivo do PNL EPL - Conforme quantidade e especificações do Termo de Referênci
a - Anexo I do Edital).                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Piraquara AV JACOB VALENGA, 2771 João Carlos Pimenta (41) 3673-7487 pimenta@idealle.net

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.200,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal Rural da Amazônia

Objeto: Contratação de empresa gráfica especializada para executar os serviços de
publicação dos livros e cartilhas produzidos pela UFRA incluindo: revisão
gramatical, revisão de normalização de acordo com as Normas ABNT,
elaboração de projeto gráfico, tratamento de imagens, formatação,
diagramação, arte de capa, miolo e arte final; produzir materiais gráficos de
divulgação das obras e outros..

Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico - Confecção de livro digital
(EPUB) Produção e diagramação de e-book com até 300 páginas. Serviço de
edição e produção de livro em versão digital nos formatos PDF e EPUB
(Electronic Publication) conforme as seguintes especificações: formato A4 ou
no tamanho que se adeque às medidas da tela do aparelho. Elaboração e
execução de projeto gráfico para miolo e capa, incluindo formatação
diagramação, arte da capa e arte final. Com imagens em algumas páginas,
tratamento de imagens, ajuste de cor, brilho, etc. Incluir colofão ao final da obra
com nome da gráfica. Apresentação de provas gráficas/digitais: 3. Revisão de
Língua Portuguesa. Revisão de Normalização, segundo a ABNT. Envio por
correio eletrônico.

Data: 14/11/2019 09:11

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:153034

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.056.958/0001-02
* VENCEDOR *

IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME R$ 2.200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Confecção de livro digital (EPUB) Produção e diagramação de e-book com até 300 páginas. Serviço de edição e produção de livro em versão digital 
nos formatos PDF e EPUB (Electronic Publication) conforme as seguintes especificações: formato A4 ou no tamanho que se adeque às medidas da tela do apar
elho. Elaboração e execução de projeto gráfico para miolo e capa, incluindo formatação diagramação, arte da capa e arte final. Com imagens em algumas págin
as, tratamento de imagens, ajuste de cor, brilho, etc. Incluir colofão ao final da obra com nome da gráfica. Apresentação de provas gráficas/digitais: 3. Revisão d
e Língua Portuguesa. Revisão de Normalização, segundo a ABNT. Envio por correio eletrônico.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Piraquara AV JACOB VALENGA, 2771 João Carlos Pimenta (41) 3673-7487 pimenta@idealle.net

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.200,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal Rural da Amazônia

Objeto: Contratação de empresa gráfica especializada para executar os serviços de
publicação dos livros e cartilhas produzidos pela UFRA incluindo: revisão
gramatical, revisão de normalização de acordo com as Normas ABNT,
elaboração de projeto gráfico, tratamento de imagens, formatação,
diagramação, arte de capa, miolo e arte final; produzir materiais gráficos de
divulgação das obras e outros..

Data: 14/11/2019 09:11

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:153034

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico - Confecção de livro digital
(EPUB) Produção e diagramação de e-book com até 300 páginas. Serviço de
edição e produção de livro em versão digital nos formatos PDF e EPUB
(Electronic Publication) conforme as seguintes especificações: formato A4 ou
no tamanho que se adeque às medidas da tela do aparelho. Elaboração e
execução de projeto gráfico para miolo e capa, incluindo formatação
diagramação, arte da capa e arte final. Com imagens em algumas páginas,
tratamento de imagens, ajuste de cor, brilho, etc. Incluir colofão ao final da obra
com nome da gráfica. Apresentação de provas gráficas/digitais: 3. Revisão de
Língua Portuguesa. Revisão de Normalização, segundo a ABNT. Envio por
correio eletrônico.

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.056.958/0001-02
* VENCEDOR *

IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME R$ 2.200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Confecção de livro digital (EPUB) Produção e diagramação de e-book com até 300 páginas. Serviço de edição e produção de livro em versão digital 
nos formatos PDF e EPUB (Electronic Publication) conforme as seguintes especificações: formato A4 ou no tamanho que se adeque às medidas da tela do apar
elho. Elaboração e execução de projeto gráfico para miolo e capa, incluindo formatação diagramação, arte da capa e arte final. Com imagens em algumas págin
as, tratamento de imagens, ajuste de cor, brilho, etc. Incluir colofão ao final da obra com nome da gráfica. Apresentação de provas gráficas/digitais: 3. Revisão d
e Língua Portuguesa. Revisão de Normalização, segundo a ABNT. Envio por correio eletrônico.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Piraquara AV JACOB VALENGA, 2771 João Carlos Pimenta (41) 3673-7487 pimenta@idealle.net
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F A Z E M O S
E M P R E S A S
S E R E M
E N C O N T R A D A S ,
Q U E R I D A S ,
E  M E L H O R E S .
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P R A
Q U E M
A  G E N T E
F A Z ?
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somos 6 vezes finalistas e

do prêmio guerreiros da criação

3  V E Z E S
V E N C E D O R E S

2016

2017

2018

categoria Mídia Digital Out of Home - Elemídia
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O  Q U E
A  G E N T E
F A Z ?
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Gerenciamento
M Í D I A S
S O C I A I S

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO (FOTOS & VÍDEOS)

PROGRAMAÇÃO / AGENDAMENTO

SAC / INTERAÇÃO

GERENCIAMENTO DE CRISE

MONITORAMENTO DIGITAL

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS

ANÚNCIOS DIGITAIS
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A clássica
P U B L I -
C I D A D E

IMPRESSOS

RÁDIO/SPOT

CARDÁPIO

FILMES

CAMPANHAS

OUT-OF-HOME

OUTDOORS
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Construção
B R A N D -
I N G

IDENTIDADE VISUAL

POSICIONAMENTO

NAMING

ENXOVAL

PACKAGING
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Um mundo de
I N T E R -
F A C E S

LAYOUT DE SITES

DESIGN DE INTERFACES MÓVEIS
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C O M O
A  G E N T E
F A Z ?

/ /  M Í D I A S  S O C I A I S
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C O M O
A  G E N T E
F A Z ?

/ /  P U B L I C I D A D E
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C O M O
A  G E N T E
F A Z ?

/ /  B R A N D I N G
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A N T E S
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C O M O
A  G E N T E
F A Z ?

/ /  C A M P A N H A S
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B E N E F Í C I O S
E M  P A R C E I R O S
P A R A  N O S S O S
C L I E N T E S
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BENEFÍCIOS EM PARCEIROS
PARA NOSSOS CLIENTES

Arquitetura
-

Design de interiores
-

Consultoria de projetos
-

Design de produtos

@__________estudiopitaya

Design thinking
-

Design de serviços
-

Modelagem de négócios
-

Experiência do consumidor

@hastrocoletivo

Implatação de escritório de projetos
-

Planejamento e gerenciamento de projetos
-

Elaboração de projetos
-

Captação de recursos

@aereoprojetos

SERVIÇOS COM
15% OFF PARA

CLIENTES NATIVA

MENTORIA DE PROJETOS
GRATUITA PARA

CLIENTES NATIVA

SERVIÇOS COM
15% OFF PARA

CLIENTES NATIVA
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N O S S A
P R O P O S T A
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03/02/2020

SERVIÇO

INVESTIMENTO

1  Criação de Relatório de Gestão R$ 9.540,00
Editoração
Revisão de texto
Tratamento
Digitalização de imagens
Gráficos e tabelas
Arte finalização dos conteúdos
Capa
Versões impressa e digital
Orientação em paisagem
Formato A4 (210 x 297mm)
110 páginas
Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras
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V A M O S
C O M
A  G E N T E ?

nativapublicidade

ola@nativa.ag

nativa.ag

Av. Paulo Falcão, 859

82 3313 3600

nativapublicidade
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade LOTE Quantidade

0000659-07.2020.6.02.8000 Unidade 1

Lavagem de Togas

Fontes de Consulta

Empresa Chama 48.605,71 37.531,43 Desconsiderado

Empresa Capta 1.800,00 -9.274,29 1.800,00

Gráfica e Editora Movimento Ltda BP 1.500,00 -9.574,29 1.500,00

CT Comunicação Ltda-ME BP 2.800,00 -8.274,29 2.800,00
Idealle Editora e Publicidade Ltda -ME BP 2.200,00 -8.874,29 2.200,00

Empresa Nativa 9.540,00 -1.534,29 9.540,00

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

153,59%

A Planilha  pode ser utilizada 11.074,29 17.009,10 3.568,00

Q = quantidade de valores obtidos     6 Total Estimado

3.568,00 3.568,00

5

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o critério da 
média ajustada, definindo a Média dos elementos do 

subconjunto para cálculo do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2020.
 
Senhor Secretário,
 
Tratam os autos da contratação de serviços de

editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal
de Contas da União, em observância ao disposto no § 6º do art. 3º da
DN TCU 178/2019 , conforme especificações constantes no termo de
referência 0648407 .

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para cotação de preço preliminar, despacho
GSAD 0648409.

 
Recebemos alguns orçamentos, Empresa Chama

0651482, Empresa Capta 0651488, Empresa Nativa 0651899, bem
como alguns preços de compras governamentais, 0651901, o que nos
levou a planilha de estimativa de preços 0651901, onde para o
serviço teve o valor de R$3.568,00 (três mil quinhentos e sessenta e
oito reais).

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 03/02/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651903 e o código CRC 12A00BB7.

0000659-07.2020.6.02.8000 0651903v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
À COFIN e, em paralelo, à SLC.
 
Considerando a Decisão 73 (0645679) no

procedimento SEI 0009189-34.2019.6.02.8000, que autoriza o
prosseguimento do feito que deu origem a este, encaminho os
autos à COFIN para reserva de crédito e à SLC para
elaboração da minuta.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/02/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652418 e o código CRC 5756CE53.

0000659-07.2020.6.02.8000 0652418v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0652418).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/02/2020, às 18:59, 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
0652544 e o código CRC D6818203.

0000659-07.2020.6.02.8000 0652544v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  07/02/20  11:36                                      USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 07Fev20                            NUMERO  : 2020PE000014   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAD. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO DE SERVIçO DE EDITORAçãO DE RELA-
  TóRIO DE GESTãO.                                                              
  PROC 0000659-07.2020.6.02.8000                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070286 ADM APOIO                  3.568,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   07Fev20   11:33
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 14/2020.

Observação:

- Valor retirado da sobra de publicação DOU.
- Atribuído à UGR SAD.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/02/2020, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654166 e o código CRC E9CFF9E1.
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DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
Retornem os autos à SLC, para elaborar a minuta

do edital, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2020, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654430 e o código CRC 46E0F81A.

0000659-07.2020.6.02.8000 0654430v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

PROCESSO Nº 0009041-23.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de 
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços de 
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus 
anexos. 

1.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas entregará até o dia 
06/03/2020  o conteúdo original para editoração e diagramação . 

1.3. A contratada deverá encaminhar uma versão para avaliação até o 
dia 18/03/2020. 

 

1.4. O Tribunal Regional eleitoral de Alagoas terá como prazo final para 
avaliação o dia 20/03/2020 (o processo de avaliação é realizado de forma concomitante 
com a fase de elaboração da versão inicial). 

 

1.5. A contratada deverá fazer a entrega definitiva do Relatório nos 
formatos indicados no item 2 do Termo de Referência : até 25/03/2020. 
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1.6.  Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Aristeu 
de Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 
(Assessoria de Gestão Estratégica - Direção-Geral). 
 

1.7. Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do 
endereço age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser 
confirmada entre as partes emitente e recebedora. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  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. 

 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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 
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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). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  
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4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  
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6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de 
R$3.568,00 (três mil e quinhentos e sessenta e oito reais), que, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 
 

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

7.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) Autorização Ambiental Municipal. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante,  microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 
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8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
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9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 
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for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 2413 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 
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VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. 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. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

17.4.1. 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. 

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

17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  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. 
 

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

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento  da 
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da 
Presidência do Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório 
de Gestão e versão final do documento. 
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18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados em conformidade com os 
ditames deste edital; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Executar a contratação em conformidade com as regras do edital e 
seus anexos; 

b) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou  dolo, quando da execução ou inexecução dos 
serviços objeto deste edital, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

c) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93; 

d) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

f) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, 
previdenciárias e tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal 
colocado à disposição dos serviços é de sua inteira responsabilidade, não 
cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
22 - CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
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22.1.   A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias 
para que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, 
direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando 
todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam 
efetivamente observadas. 
 

22.2.  Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será 
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
22.3.  A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da 
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

 

23 -  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
  

23.1.  Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no 
que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, 
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos naturais como água e 
energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação de declaração 
atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica ou 
na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

 
22.17. 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 2020. 
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Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma 
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) para prestar contas de suas atividades. 

 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe ajustes na 
estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura toma 
como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla 
em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o 
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional 
da prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados. 

 

A Decisão Normativa TCU 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas 
anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, na linha 
adotada para a apresentação das contas de 

2018, toma como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato 
integrado. 

 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um documento 
conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações que 
afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve 
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita 
ao cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade 
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva 
de ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e 
explicar questões complexas. 
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Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em seus 
quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, 
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e 
diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2019, a ser apresentado, via 
sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União. 

 

 
2. OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Termo de Referência é apresentar condições para 
contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de 
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de 
Contas da União, em observância ao disposto no § 6º do art. 3º da DN TCU 
178/2019. 

 

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2019. 

 

· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e 
digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa 
(combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do 
TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser executados com base na 
2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível no 
link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-
para-as-contas-de- 2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a 
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de 
aprovação. 

 

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo 
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal 
TCU, em Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo link 
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 

 

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do 
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas 
serão fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do 
Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela 
contratada observando os referenciais acima indicados. 

 

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em 
formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive capa e 
verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de 
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computadores. 
 

2.6 O relatório de gestão de 2019 deverá ser enviado pelo Sistema e-Contas em 
arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2019, 
adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, 
quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2018, cujo conteúdo poderá ser acessado no 
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. 

 

 
3. PRAZOS DE ENTREGA 

 

3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os 
prazos previstos para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, 
podendo ser antecipados. 

 

3.2 Serviços de editoração/diagramação: 
 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 

06/03/2020 
 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 18/03/2020 
 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 20/03/2020 (o processo de 
avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão 
inicial) 

 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2020. 
 

3.4 Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Aristeu de 
Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 
(Assessoria de Gestão Estratégica - Direção-Geral). 

 

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do 
endereço age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser 
confirmada entre as partes emitente e recebedora. 
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4. PAGAMENTO 
 

4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 

em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente atestada 

pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 

responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 

documento. 

4.2  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

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

 

4.5 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. 

 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o prazo 
máximo até o dia 17/01/2020, para viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia 
10/02/2020) 

 

5.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 2 e as 
referências observadas no Relatório de Gestão de 2018, disponível em: 
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes 
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características: 
 

a) Impresso colorido 
 

b) Orientação: paisagem 
 

c) Número de páginas: 110 
 

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm) 
 

e) Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras 
 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, podendo 
variar na faixa de 10% para mais ou para menos. 

 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser apresentado no 

seguiinte formato: 

 

 

PRODUTO VALOR 

 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas relativo ao exercício 2019 

 

 

 
 

 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão 
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1 

 

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado neste 

documento. 
 

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o 
material fornecido pelo TRE- AL salvo autorização expresa nesse sentido. 
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

 

7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de vigência 
esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do produto. 

 

 
8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus 
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 
indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta 
cláusula sejam efetivamente observadas. 

 

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o 
compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato 
só será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

 

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não 
cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará 
a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes 
de sua violação. 

 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 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. 

 

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

 

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

 

e) 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; 

 

f) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea “d” 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

g) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao 
previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

h) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

9.4 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. 

 

 
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

10.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no que 
couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, 
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos naturais como 
água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 

 

 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração 
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO 

ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 16/01/2020, 

às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº XX/2020  

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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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INFORMAÇÃO Nº 639 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
de diagramação do relatório do TCU.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foram complementadas as obrigações da contrante e da contratada e as sanções
administrativas.

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.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 10/02/2020, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/02/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654869 e o código CRC F874702E.

0000659-07.2020.6.02.8000 0654869v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
Ratifico a Informação 639, da SLC, e remeto os

autos à análise da Assessoria Jurpidica, para efeito do
disposto no Parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, às 17:34, 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
0654913 e o código CRC C3BD9359.

0000659-07.2020.6.02.8000 0654913v1
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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 : 0000659-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA
ASSUNTO : SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO. RELATÓRIO DE GESTÃO. ANÁLISE DE MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO.

Parecer nº 219 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

Tratam os presentes autos de pretensão de
contratação de serviços de editoração/diagramação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme termo de referência (0648407) elaborado
pela SAD e pendente de aprovação.

 

2. DO PROCEDIMENTO

A pesquisa de preços efetuada pela SEIC (0651903)
encontrou  o valor médio de R$ 3.568,00 (três mil quinhentos
e sessenta e oito reais).

Aquela unidade encerrou por sugerir  a realização
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº  10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

No evento 0654164, a COFIN juntou reserva de
crédito, no valor orçamdo pela SEIC.

No evento 0654866, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações  diversas no
encaminhamento  (0654869).

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,  objetivando a
contratação dos serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, 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 os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, 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:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
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administração pública federal.
 
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária 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 e ao art. 14, do
antedito Decreto, 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. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
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. 4 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, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência. 

 
 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
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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 0648407

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

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

N/A  
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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? SIM  

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

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0651903

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
Banco de
Preços

0651901

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0654866

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

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0654866

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

SIM  

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

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

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

57

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

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

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?

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

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 0654164

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 

 

 5. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Com base na tabela acima, salvo melhor percepção,
vale juntar aos autos as informações referentes aos itens  2 e
23. 

Ao ensejo, para que o procedimento flua com a
máxima regularidade, convém ainda observar os seguintes
aspectos da minuta:

a) aperfeiçoar a redação do item 1.6. "Os
produtos deverão ser entregues no
seguinte endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 57051-
090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728
(Assessoria de Gestão Estratégica -
Direção-Geral)" haja vista que se trata de
serviço digital;
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b) verificar a conveniência da exigência
de habilitação contida no item 8.10.1 "g)
Autorização Ambiental Municipal", uma
vez que não consta do Termo de
Referência exigência semelhante;
c) considerando que a contratação será
formalizada por nota de empenho, na
forma do disposto no item 15.1, convém
alterar a redação do item 17.1 "a) I - não
assinar o contrato ou a ata de registro de
preços;" para "I - recusar ou não
comprovar recebimento da nota de
empenho".
 

 
Assim sendo, seguem os autos à SAD, para

aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 11/02/2020, 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
0655396 e o código CRC D9D249CE.

0000659-07.2020.6.02.8000 0655396v13
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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 fevereiro de 2020.
Em atenção ao Parecer 219, da AJ-DG (0655396),

remeto os autos à SLC, para urgentes ajustes da minuta do
edital, considerando os pontos destacados no item 5. 

Quanto aos itens 2 e 23 da lista de verificação que
integra o citado Parecer, convém assinalar que a proposição
não foi prevista na Proposta Orçamentária 2020, no entanto,
nada obsta que passe a integrar o rol de contratações do
exercício, o que, de fato, parece ter sido superado quando a
Presidência determinou a continuidade do feito por conduto
da Decisão nº 73, proferida no PA SEI 0009189-
34.2019.6.02.8000 a este vinculado (doc. 0645679).

Cabe destacar que essa mesma Decisão tomou
conhecimento do Termo de Referência, em atenção ao nosso
Despacho 0645122, proferido naqueles autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655674 e o código CRC 3FC9416C.

0000659-07.2020.6.02.8000 0655674v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

PROCESSO Nº 0009041-23.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de 
editoração/diagramação  do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste 
Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços de 
editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas entregará até o dia 
06/03/2020  o conteúdo original para editoração e diagramação . 

1.3. A contratada deverá encaminhar uma versão para avaliação até o 
dia 18/03/2020. 

 

1.4. O Tribunal Regional eleitoral de Alagoas terá como prazo final para 
avaliação o dia 20/03/2020 (o processo de avaliação é realizado de forma concomitante 
com a fase de elaboração da versão inicial). 

 

1.5. A contratada deverá fazer a entrega definitiva do Relatório nos 
formatos indicados no item 2 do Termo de Referência : até 25/03/2020. 

 

1.6.   O modelo para conferência, impresso e em mídia digital, deverá ser 
entregue no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 
57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de Gestão Estratégica - 
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Direção-Geral). 
 

1.7. Admite-se a entrega de documentos intermediários (para comentários 
e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do endereço age@tre-
al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser confirmada entre as 
partes emitente e recebedora. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  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. 

 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0656230)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 116



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 
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6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de 
R$3.568,00 (três mil e quinhentos e sessenta e oito reais), que, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 
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7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 
 

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

7.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 
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8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante,  microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 2413 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – recursar ou não comprovar recebimento da nota de empenho; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. 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. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 
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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 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

17.4.1. 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. 

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

17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.12.  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. 
 

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

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento  da 
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da 
Presidência do Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório 
de Gestão e versão final do documento. 
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados em conformidade com os 
ditames deste edital; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Executar a contratação em conformidade com as regras do edital e 
seus anexos; 

b) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou  dolo, quando da execução ou inexecução dos 
serviços objeto deste edital, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

c) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93; 

d) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

f) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, 
previdenciárias e tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal 
colocado à disposição dos serviços é de sua inteira responsabilidade, não 
cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
22 - CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 

22.1.   A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias 
para que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, 
direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando 
todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam 
efetivamente observadas. 
 

22.2.  Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será 
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
22.3.  A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da 
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

 

23 -  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
  

23.1.  Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no 
que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, 
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos naturais como água e 
energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação de declaração 
atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica ou 
na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

 
22.17. 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 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma 
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) para prestar contas de suas atividades. 

 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe ajustes na 
estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura toma 
como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla 
em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o 
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional 
da prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados. 

 

A Decisão Normativa TCU 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas 
anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, na linha 
adotada para a apresentação das contas de 

2018, toma como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato 
integrado. 

 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um documento 
conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações que 
afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve 
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita 
ao cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade 
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva 
de ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e 
explicar questões complexas. 

 

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em seus 
quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, 
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e 
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diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2019, a ser apresentado, via 
sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União. 

 

 
2. OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Termo de Referência é apresentar condições para 
contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da 
União, em observância ao disposto no § 6º do art. 3º da DN TCU 178/2019. 

 

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2019. 

 

· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e 
digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa 
(combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do 
TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser executados com base na 
2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível no 
link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-
para-as-contas-de- 2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a 
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de 
aprovação. 

 

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo 
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal 
TCU, em Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo link 
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 

 

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do 
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas 
serão fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do 
Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela 
contratada observando os referenciais acima indicados. 

 

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em 
formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive capa e 
verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de 
computadores. 

 

2.6 O relatório de gestão de 2019 deverá ser enviado pelo Sistema e-Contas em 
arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2019, 
adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, 
quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2018, cujo conteúdo poderá ser acessado no 
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link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. 

 

 
3. PRAZOS DE ENTREGA 

 

3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os 
prazos previstos para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, 
podendo ser antecipados. 

 

3.2 Serviços de editoração/diagramação: 
 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 

06/03/2020 
 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 18/03/2020 
 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 20/03/2020 (o processo de 
avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão 
inicial) 

 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2020. 
 

3.4 O modelo para conferência, impresso e em mídia digital, deverá  ser 
entregue  no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 
57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de Gestão Estratégica 
- Direção-Geral). 

 

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do 
endereço age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser 
confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

 

 
4. PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 

em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente atestada 

pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 

responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 

documento. 

4.2  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

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

 

4.5 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. 

 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o prazo 
máximo até o dia 17/01/2020, para viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia 
10/02/2020) 

 

5.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 2 e as 
referências observadas no Relatório de Gestão de 2018, disponível em: 
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes 
características: 

 

a) Impresso colorido 
 

b) Orientação: paisagem 
 

c) Número de páginas: 110 
 

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm) 
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e) Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras 
 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, podendo 
variar na faixa de 10% para mais ou para menos. 

 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser apresentado no 

seguiinte formato: 

 

 

PRODUTO VALOR 

 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas relativo ao exercício 2019 

 

 

 
 

 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão 
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1 

 

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado neste 

documento. 
 

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o 
material fornecido pelo TRE- AL salvo autorização expresa nesse sentido. 

 

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

 

7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de vigência 
esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do produto. 

 

 
8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus 
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 
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indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta 
cláusula sejam efetivamente observadas. 

 

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o 
compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato 
só será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

 

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não 
cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará 
a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes 
de sua violação. 

 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 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. 

 

9.2 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. 

 

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

 

e) 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; 

 

f) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea “d” 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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g) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao 
previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

h) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

9.4 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. 

 

 
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

10.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no que 
couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, 
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos naturais como 
água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 

 

 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO 

ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 16/01/2020, 

às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº XX/2020  

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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
À SAD,
com minuta alterada, conforme solicitado pela

assessoria jurídica.
As alterações do termo de refência, reproduzidas

no edital, foram efetuadas em conformidade com a orientação
verbal de Vossa Senhoria, razão pela qual solicito sua
conferência e ratificação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/02/2020, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656231 e o código CRC 7109ACCF.

0000659-07.2020.6.02.8000 0656231v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Ratifico as alterações assinaladas pela SLC, no

Despacho 0656231, na minuta do edital, com reflexos nas
condições estipuladas para a contratação (Termo de
Referência).

Dessa forma, devolvo os autos à análise da AJ-DG,
destacando que, como autor do TR, a aprovação cabe a
autoridade superior, conforme já assinalado em nossas
manifestações anteriores (ver Despacho 0655674).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2020, 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
0656238 e o código CRC 7BC70C27.

0000659-07.2020.6.02.8000 0656238v1
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PROCESSO : 0000659-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA
ASSUNTO : SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO. RELATÓRIO DE GESTÃO. ANÁLISE DE MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 237 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de análise de minuta de edital cuja análise

foi iniciada com o Parecer 219 (0655396), ocasião em que
foram recomendadas algumas diligências.

Em decorrência, o Senhor Secretário de
Administração (0655674) esclareceu que:

"Quanto aos itens 2 e 23 da lista de
verificação que integra o citado Parecer,
convém assinalar que a proposição não
foi prevista na Proposta Orçamentária
2020, no entanto, nada obsta que passe a
integrar o rol de contratações do
exercício, o que, de fato, parece ter sido
superado quando a Presidência
determinou a continuidade do feito por
conduto da Decisão nº 73, proferida no
PA SEI 0009189-34.2019.6.02.8000 a este
vinculado (doc. 0645679)."

Ato contínuo, foi elaborada nova minuta por parte
da SLC  (0656230), para corrigir os apontamentos feitos por
esta Assessoria Jurídica, inclusive com a ratificação da
autoridade que elaborou o Termo de Referência, quanto às
alterações que repercutiram no edital (0656238).  

Dessarte, tendo sido sanadas todas as
impropriedades anteriormente detectadas, em complemento
ao antedito Parecer e nos termos do parágrafo único do art.
38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a
minuta do edital de licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO,  do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação dos serviços de editoração/diagramação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.

Convém ressaltar que a aprovação do Termo de
Referência será suprida pela Presidência, como bem destacou
o Sr. Secretário de Administração, quando da autorização da
divulgação da fase externa.  

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 12/02/2020, às 18:55, 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
0656242 e o código CRC 9125CD1C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, objetivando à contratação dos
serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consoante minuta 0655674,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer 237 (0656242).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/02/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656392 e o código CRC ACA0D142.
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PROCESSO : 0000659-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Licitação. Fase externa. Pregão. serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão.

 

Decisão nº 305 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

Após a análise do presente feito, fundado nas
manifestações da Diretoria-Geral (0656392) e da sua Assessoria
Jurídica (0656242), constato a regularidade de sua tramitação e, com
isso, aprovo a minuta do edital de pregão constante do
evento 0656230.

Autorizo, a seguir, a abertura da fase externa do certame
na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor preço,
objetivando a contratação dos serviços de editoração/diagramação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

Remeta-se à Secretaria de Administração para publicação
da decisão, veiculação do edital e demais providências necessárias à
realização do certame.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/02/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656593 e o código CRC 96312882.
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
 
À SLC para cumprimento da Decisão nº 305 da

Presidência (0656593).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656693 e o código CRC 8F1A211D.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0022//22002200  
  

PROCESSO Nº 0000659-07.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 04 de março de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços de 
editoração/diagramação  do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste 
Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas entregará até o dia 
06/03/2020  o conteúdo original para editoração e diagramação . 

1.3. A contratada deverá encaminhar uma versão para avaliação até o 
dia 18/03/2020. 

 

1.4. O Tribunal Regional eleitoral de Alagoas terá como prazo final para 
avaliação o dia 20/03/2020 (o processo de avaliação é realizado de forma concomitante 
com a fase de elaboração da versão inicial). 

 

1.5. A contratada deverá fazer a entrega definitiva do Relatório nos 
formatos indicados no item 2 do Termo de Referência : até 25/03/2020. 

 

1.6.   O modelo para conferência, impresso e em mídia digital, deverá ser 
entregue no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 
57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de Gestão Estratégica - 
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Direção-Geral). 
 

1.7. Admite-se a entrega de documentos intermediários (para comentários 
e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do endereço age@tre-
al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser confirmada entre as 
partes emitente e recebedora. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  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. 

 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 
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6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de 
R$3.568,00 (três mil e quinhentos e sessenta e oito reais), que, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 
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7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 
 

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

7.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 
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8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante,  microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 2413 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – recusar ou não comprovar recebimento da nota de empenho; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. 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. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 
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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 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

17.4.1. 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. 

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

17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.12.  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. 
 

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

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento  da 
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da 
Presidência do Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório 
de Gestão e versão final do documento. 
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados em conformidade com os 
ditames deste edital; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Executar a contratação em conformidade com as regras do edital e 
seus anexos; 

b) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou  dolo, quando da execução ou inexecução dos 
serviços objeto deste edital, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

c) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93; 

d) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

f) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, 
previdenciárias e tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal 
colocado à disposição dos serviços é de sua inteira responsabilidade, não 
cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
22 - CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 

22.1.   A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias 
para que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, 
direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando 
todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam 
efetivamente observadas. 
 

22.2.  Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será 
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
22.3.  A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da 
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

 

23 -  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
  

23.1.  Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no 
que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, 
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos naturais como água e 
energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação de declaração 
atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica ou 
na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020 (0656707)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 173



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

 
22.17. 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, 13 de fevereiro de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma 
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) para prestar contas de suas atividades. 

 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe ajustes na 
estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura toma 
como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla 
em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o 
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional 
da prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados. 

 

A Decisão Normativa TCU 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas 
anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, na linha 
adotada para a apresentação das contas de 

2018, toma como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato 
integrado. 

 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um documento 
conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações que 
afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve 
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita 
ao cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade 
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva 
de ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e 
explicar questões complexas. 

 

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em seus 
quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, 
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e 

Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020 (0656707)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 175



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2019, a ser apresentado, via 
sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União. 

 

 
2. OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Termo de Referência é apresentar condições para 
contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da 
União, em observância ao disposto no § 6º do art. 3º da DN TCU 178/2019. 

 

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2019. 

 

· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e 
digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa 
(combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do 
TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser executados com base na 
2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível no 
link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-
para-as-contas-de- 2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a 
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de 
aprovação. 

 

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo 
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal 
TCU, em Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo link 
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 

 

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do 
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas 
serão fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do 
Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela 
contratada observando os referenciais acima indicados. 

 

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em 
formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive capa e 
verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de 
computadores. 

 

2.6 O relatório de gestão de 2019 deverá ser enviado pelo Sistema e-Contas em 
arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2019, 
adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, 
quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2018, cujo conteúdo poderá ser acessado no 
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link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. 

 

 
3. PRAZOS DE ENTREGA 

 

3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os 
prazos previstos para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, 
podendo ser antecipados. 

 

3.2 Serviços de editoração/diagramação: 
 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 

06/03/2020 
 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 18/03/2020 
 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 20/03/2020 (o processo de 
avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão 
inicial) 

 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2020. 
 

3.4 O modelo para conferência, impresso e em mídia digital, deverá  ser 
entregue  no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 
57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de Gestão Estratégica 
- Direção-Geral). 

 

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do 
endereço age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser 
confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

 

 
4. PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 

em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente atestada 

pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 

responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 

documento. 

4.2  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

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

 

4.5 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. 

 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o prazo 
máximo até o dia 17/01/2020, para viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia 
10/02/2020) 

 

5.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 2 e as 
referências observadas no Relatório de Gestão de 2018, disponível em: 
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes 
características: 

 

a) Impresso colorido 
 

b) Orientação: paisagem 
 

c) Número de páginas: 110 
 

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm) 
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e) Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras 
 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, podendo 
variar na faixa de 10% para mais ou para menos. 

 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser apresentado no 

seguiinte formato: 

 

 

PRODUTO VALOR 

 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas relativo ao exercício 2019 

 

 

 
 

 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão 
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1 

 

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado neste 

documento. 
 

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o 
material fornecido pelo TRE- AL salvo autorização expresa nesse sentido. 

 

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

 

7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de vigência 
esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do produto. 

 

 
8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus 
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 
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indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta 
cláusula sejam efetivamente observadas. 

 

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o 
compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato 
só será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

 

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não 
cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará 
a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes 
de sua violação. 

 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 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. 

 

9.2 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. 

 

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

 

e) 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; 

 

f) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea “d” 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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g) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao 
previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

h) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

9.4 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. 

 

 
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

10.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no que 
couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 7.746/2012, 
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos naturais como 
água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 

 

 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO 

ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 16/01/2020, 

às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº 02/2020  

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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

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

 

EDITAL Nº 2 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

 

PROCESSO Nº 0000659-07.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 04 de março de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de
 serviços de editoração/diagramação  do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA

 

1.1.                        O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de
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editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

1.2.                               O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas entregará até o dia
06/03/2020  o conteúdo original para editoração e diagramação .

1.3.                               A contratada deverá encaminhar uma versão para avaliação
até o dia 18/03/2020.

 

1.4.                               O Tribunal Regional eleitoral de Alagoas terá como prazo final
para avaliação o dia 20/03/2020 (o processo de avaliação é realizado de forma
concomitante com a fase de elaboração da versão inicial).

 

1.5.                               A contratada deverá fazer a entrega definitiva do Relatório nos
formatos indicados no item 2 do Termo de Referência : até 25/03/2020.

 

1.                              O modelo para conferência, impresso e em mídia digital, deverá
ser entregue no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro
Farol. CEP: 57051-090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de
Gestão Estratégica - Direção-Geral).

 

1.                    Admite-se a entrega de documentos intermediários (para comentários
e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do endereço
age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser confirmada
entre as partes emitente e recebedora.

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO

 

2.1.                              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.

 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

2.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
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da legislação vigente;
b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. 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).

2.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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3.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

3.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

4.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

4.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

4.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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4.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

4.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

5.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços ofertados;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

5.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

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

5.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

5.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

5.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

6.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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6.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado.

6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

6.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

6.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
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máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

6.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

6.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

6. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

6. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

6.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.22.1. no pais;

6.22.2. por empresas brasileiras;

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

6. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

7.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

7.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

7.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de R$3.568,00
(três mil e quinhentos e sessenta e oito reais), que, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

7.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

7.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
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(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7.                Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

7.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

7.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA HABILITAÇÃO.

 

8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9. SICAF;
10. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

Edital 2 (0656708)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 191

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


11. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

8.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

8. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

8. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

8.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

8.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

8.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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8.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

8.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

8.10.2.1. O licitante,  microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. 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.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
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outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

8.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.                     A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do serviço ofertado;
d. conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados.
i.                     A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

9.3.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.                     Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.                     A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra
condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

 

9.                     A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

9.                     As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
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10 - DOS RECURSOS.

 

10.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

10.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

10.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

11.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
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atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

12.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

13.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 2413 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

13. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

13.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

13.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

13.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

13.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

13.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

14 – DO REAJUSTE  

 

14.1.                      Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis.

 

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
Edital 2 (0656708)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 197



formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de execução em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

.

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

16.1.                      A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

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

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – recusar ou não comprovar recebimento da nota de empenho;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;
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VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

17.2.                            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.

 

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

17.4.                            Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:

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 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 

c. 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

 

d. 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

 

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.

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

17.6.                            Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
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17.7.                            O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, 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.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17.12.                          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.

 

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

 

17.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

17.14.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO

 

18.1.                            O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de
crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, mediante o
recebimento  da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pela Comissão constituída
por Portaria da Presidência do Tribunal, que será responsável pela validação dos
conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do documento.

 

18.2.                            Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.3.                            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.                            O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

 

18.5.                            Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.                      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2020, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      .São Obrigações do Contratante:

 

a. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

b. Proceder ao pagamento dos serviços contratados em conformidade com os
ditames deste edital;

c. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
pertinentes.

 

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                           São obrigações da Contratada:

 

a. Executar a contratação em conformidade com as regras do edital e seus anexos;
b. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral;

c. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

d. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

e. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE;
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f. Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e
tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à
disposição dos serviços é de sua inteira responsabilidade, não cabendo transferi-
la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

                                                                                                        

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 

22 - CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

 

22.                             A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas
necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de
serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de
serviços objeto do Contrato, que precisem conhecer a Informação Confidencial,
mantenham sigilo sobre a mesma, adotando todas as precauções e medidas para
que as obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

 

22.                             Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a
publicação pela CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos
do Contrato só será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE.

 

22.                             A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à
CONTRATANTE todo o material que contenha informações confidenciais não
publicadas. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida
neste item sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos sofridos
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pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes
de sua violação.

 

23 -  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

                                    

23. .                   Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do
Decreto nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de
recursos naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática
com a apreentação de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de
maior eficiência no uso da energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art.
8º do referido Decreto.

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

24.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2.                   Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

24.3.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4.                   No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

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

24.6.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.7.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

24.8.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
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 na Administração.

24.9.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
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24.10.                Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

24.11.             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.

 

24.12.             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.

 

24.13.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.14.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.15.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

24.16.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

 

22.17.             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, 13 de fevereiro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA

 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma peça
que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU)
para prestar contas de suas atividades.

 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe ajustes na
estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura toma
como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla em
inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional
da prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

 

A Decisão Normativa TCU 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas
anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, na linha
adotada para a apresentação das contas de

2018, toma como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato
integrado.

 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um documento
conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações que
afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve se
apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita ao
cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva
de ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e
explicar questões complexas.
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Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em seus
quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta,
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e
diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2019, a ser apresentado, via
sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União.

 

 

2. OBJETO

 

2. O objeto do presente Termo de Referência é apresentar condições para
contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, em observância ao disposto no § 6º do art. 3º da DN TCU 178/2019.

 

2. Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2019.

 

Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e
digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e
capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de
Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser executados
com base na 2ª Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado,
disponível no

link: https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-
as-contas-de- 2019.htm, sendo que, para a combinação de cores da capa, a
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de
aprovação.

 

2. A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo Ministério da
Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em
Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo link
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

 

2. Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do LibreOffice
ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão
fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft
Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados.

 

2. A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em
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formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive capa e
verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial
de computadores.

 

2. O relatório de gestão de 2019 deverá ser enviado pelo Sistema e-Contas em
arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório
2019, adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos
(tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2018, cujo conteúdo poderá ser
acessado no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

 

 

3. PRAZOS DE ENTREGA

 

3. O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e intermediários,
objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos para
entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

 

3. Serviços de editoração/diagramação:

 

a. Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia
06/03/2020

 

b. Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 18/03/2020

 

c. Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 20/03/2020 (o processo de
avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão
inicial)

 

d. Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2020.

 

3. O modelo para conferência, impresso e em mídia digital, deverá  ser entregue  no
seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377 - bairro Farol. CEP: 57051-
090, Maceió-AL. Telefone: (82) 2122-7728 (Assessoria de Gestão Estratégica -
Direção-Geral).

 

3. Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para comentários
e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico, através do endereço
age@tre-al.jus.br; toda comunicação por correio eletrônico deverá ser confirmada
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entre as partes emitente e recebedora.

 

 

4. PAGAMENTO

 

4. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do
Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de
Gestão e versão final do documento.

4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

4. 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.

 

4. 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%
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5. ESTIMATIVA DE PREÇO

 

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o prazo máximo
até o dia 17/01/2020, para viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia
10/02/2020)

 

5. Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 2 e as
referências observadas no Relatório de Gestão de 2018, disponível em:
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes
características:

 

a. Impresso colorido

 

b. Orientação: paisagem

 

c. Número de páginas: 110

 

d. Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)

 

e. Conteúdo: textos, 50 tabelas, 7 quadros, 40 gráficos e 10 figuras

 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, podendo variar
na faixa de 10% para mais ou para menos.

 

5. O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser apresentado
no seguiinte formato:

 

 

PRODUTO VALOR

 

Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2019
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6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

 

6. A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão realizados
pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1

 

6. O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado neste
documento.

 

6. Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o material
fornecido pelo TRE- AL salvo autorização expresa nesse sentido.

 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

 

7. Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de vigência
esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do
produto.

 

 

8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

 

8. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus
diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta
ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma,
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta
cláusula sejam efetivamente observadas.

 

8. Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o
compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só
será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE.
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8. A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material
que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA
ao pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.

 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

9. 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.

 

9. 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.

 

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

 

e. 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;

 

f. Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 

g. 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

 

h. 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.
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9. 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.

 

 

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

                                                             

10. Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, no que
couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº
7.746/2012, especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a
apreentação de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior
eficiência no uso da energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do
referido Decreto.

 

 

Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/01/2020, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

 

 

ANEXO II

Pregão Eletrônico nº 02/2020

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
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Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  
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Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim             (  ) Não 

Em 13 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/02/2020, às 18:06, 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
0656708 e o código CRC CA0C3657.

0000659-07.2020.6.02.8000 0656708v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 13/02/2020 17:59:51 

Licitação

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

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 17/02/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00002/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação

0009041-23.2019 Menor Preço

Quantidade de Itens

Equalização de ICMS Internacional 1

Objeto

Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos

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

17/02/2020

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

A partir de  17/02/2020  às 08:00 Em 04/03/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2020    NE   000038

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

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

1 of 1 13/02/2020 18:00
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 13/02/2020 18:03:09 

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

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00002/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação

0009041-23.2019 Menor Preço

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

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

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos

Informações Gerais

Recurso

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função

039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

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

17/02/2020

CPF do Responsável Nome Função

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

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho

70011 00001 2020NE000038

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 17/02/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro

Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro

Farol

Município/UF

27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax

82 21227764 7765

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...

1 of 1 13/02/2020 18:03
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/02/2020 18:04:02 

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

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00002/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item
Tipo de
Item Item

1 Serviço 25330 - Diagramação eletrônica e projeto gráfico

Unidade de Fornecimento

Unidade

Descrição Detalhada

contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável 3.568,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Intervalo Mínimo entre Lances

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado

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

03/02/2020 9.540,00 26.110.627/0001-99 NATIVA PROPAGANDA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Item da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

1 of 1 13/02/2020 18:04
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020021700105
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Nº 33, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0002523-21.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de membro de Banca
Examinadora no curso "Formação Inicial de Magistrados aprovados no XIX Concurso
Público para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto da 3ª Região" - Módulo de
Fevereiro; Contratada: Alessandra Nuyens Aguiar Aranha (CPF nº 077.623.678-45); Valor
Total: R$245,73 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos); Fundamento
Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93;
Autorização: Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral; Ratificação: Therezinha Astolphi
Cazerta, Desembargadora Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0002543-12.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de membro de Banca
Examinadora no curso "Formação Inicial de Magistrados aprovados no XIX Concurso
Público para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto da 3ª Região" - Módulo de
Fevereiro; Contratado: Carlos Ari Vieira Sundfeld (CPF nº 003.984.568-01); Valor Total: R$
286,69 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos); Fundamento Legal:
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral; Ratificação: Therezinha Astolphi Cazerta,
Desembargadora Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 03/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Ibrowse Consultoria
e Informática Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico em
sistema de informações gerenciais estratégicas - BI. ORIGEM: PE nº 01/2020. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT- 085373, ND 3390.40 e 2020NE500339, datada de 07.02.2020. PREÇO
ESTIMADO TOTAL: R$ 878.080,00 (oitocentos e setenta e oito mil e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 19.02.2020 a 19.10.2021. PA: 0004716-16.2019.4.04.8000. ASSINATURA: Gaspar
Paines Filho, Diretor-Geral, em 12.02.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 90031

Nº Processo: 230-17.2020.4.05.. Objeto: Aquisição de materiais necessários à

interligação de dados através de fibra ótica do datacenter do Edifício sede ao anexo

I do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 8. Edital:

17/02/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo,

S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00002-2020. Entrega das Propostas:

a partir de 17/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das

Propostas: 04/03/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame

licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas

no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital,

prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO

Pregoeiro

(SIASGnet - 14/02/2020) 90031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 00001862-65.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 2/2020. Pregão Eletrônico/SRP n.º 01/2020. Fornecedor: K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ nº
13.913.045/0001-07). Validade: de 17/02/2020 a 17/02/2021.

. G I OBJETO UN QT VU VT

. GPV 13 Água mineral GF 350 350 3.500,00

. 14 Gás GLP 13kg 05 105,00 525,00

. 16 Água mineral GF 30 10,25 307,50

. 17 Água mineral GF 30 10,25 307,50

. GV I V I 17 Água mineral GF 100 10,00 1.000,00

. 18 Gás GLP 13kg 04 105,00 420,00

. GP IX 25 Água mineral GF 200 7,89 1.578,00

. 26 Gás GLP 13kg 02 109,00 218,00

. 27 Água mineral GF 100 9,00 900,00

. 28 Água mineral GF 100 9,00 900,00

. GPX 29 Água mineral GF 72 8,50 612,00

. 30 Gás GLP 13kg 02 100,00 200,00

. 31 Vasilhames Un 10 25,00 250,00

. Total da Ata por Fornecedor: 10.718,00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0000226-30.2016. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a
Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de rede corporativa de longa
distância WAN por meio de links satélite VSAT, compreendendo: implantação,
configuração, disponibilização de ferramentas de gerenciamento com manutenção
preventiva e corretiva da rede de serviços de dados dedicado e exclusivo entre as
unidades do TRE/AC - TSE e Cartórios.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 17/02/2020
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, N.º
1389, Bosque - Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-
00007-2020. Entrega das Propostas: a partir de 17/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/03/2020 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 14/02/2020) 70002-00001-2019NE000037

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0001006-04.2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para aquisição de material de limpeza e copa e cozinha da sede do
TRE/AC, bem como das zonas eleitorais no exercício de 2020, incluindo-se a previsão
de consumo decorrente do fechamento do cadastro eleitoral e das Eleições Municipais,
nos termos e condições estabelecidos neste edital, de acordo com as especificações do
Termo de Referênc. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 17/02/2020 das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1989, Bosque - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00010-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 17/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitação

(SIASGnet - 14/02/2020) 70002-00001-2020NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0009041-23.2019. Objeto: Contratação de serviços de
editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 17/02/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00002-2020. Entrega das Propostas: a partir de 17/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/03/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 13/02/2020) 70011-00001-2020NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 007/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Ibipitanga. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei 8.666/93. PAD n.º 10218/2019. VIGÊNCIA: 13/02/2020 a 31/12/2020. ASSIN AT U R A :
13/02/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Edilson Santos
Souza, pelo Comodante. Salvador, 14 de fevereiro de 2020.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 1/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
27/01/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição
de materiais elétricos, hidráulicos, diversos e de refrigeração.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 14/02/2020) 070013-00001-2019NE000054

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 84/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
14533/2018. , publicada no D.O.U de 03/12/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços visando a eventual aquisição de certificados digitais do tipo A3 (e-CPF e e-CNPJ),
contemplando dispositivos token USB para armazenamento, com eventual visita técnica
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17/02/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/1

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 17/02/2020 18:02

Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 01/2020
SEI 0008362-23.2019.6.02.8000

Data: 19/02/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de lanches.

Valor Unitário Estimado: R$ 22,85
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 02/2020
SEI 0000659-07.2020.6.02.8000

Data: 04/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 3.568,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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http://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/02/2020&jornal=530&pagina=117
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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 fevereiro de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/02/2020, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657916 e o código CRC 44450652.

0000659-07.2020.6.02.8000 0657916v1
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M��������X
M

�̀pv�ps�èpqrst�u�s�e�e���e�eh̀cai

� �x¡� ���M�MVON�W¢OM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M

debaiak§fchfbdc�̀caïbaljaebdejc̈§glf©ecaḧdlf©ea©äjdcf©ebaef©fhdfiªe[TMZ]TMPIM]ZG]MG\RJ�ZJS«I]M̂I�GJ]MIM
RI�ẐGQI[\GRI]LMHT[]JPIRG[PTM TM HT[\JPTM [TM GR\XM |¢M PGM �IJM [~M
wX|||xWyMIM\I[PTMIQM�J]\GMTM¬ZIMHT[]\GM[TM£RTHIPJQI[\TM�PQJ[J]\RG\J�TM[~MVVV¢VW|�yOXUVNwX|XVUXwVVVLMRI]T̂�I{

M

�R\XMN~MYI]J�[GRMGM]IR�JPTRGMIRGM�®HJGM̄IRRIJRGMPIM°̂J�IJRGLM��I}IMPGM�IS±TMPIM²J�̂JT\IHGLM PJ\TRGS±TMIM�R¬ZJ�T]MPI]\IM¡RJ�Z[ĜLM_GRGMG\ZGRM
HTQTM̄J]HĜM¡³H[JHTMPGMHT[\RG\GS±TMHÎI�RGPGMHTQMGMIQ_RI]GM�°̄¡M���¥Y ���LMRÎG\J�TMGT]M]IR�JST]MPIM̂G�G[PIRJGLM�T[\RG\TM[~MVyxUVNWX

M

bqrq́ µ�p¶�t�pèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod

p̀qrstquvq

MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M����a��·X

M

#̧"(-" -$̧"'0 ,¹*+ -$º$»¼½$º$¾̧ ¿%À

� �x¡� ���M�MVONONVOM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M°M£� ��Y ¥¡ MY°M¡��²Á¥��M� ¦�°¥��M � �¡°���MY M���¦°��LM[TMZ]TMPG]MG\RJ�ZJS«I]M¬ZIM̂�IM]±TMHT[}IRJPG]M_ÎTMGR\J�TMy~LMJ[HJ]TM�LMPGM
�IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIM�Ẑ�TMPIMUVVUL

M

Portaria  (0661764)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 222



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

� !" #$%&'(")* +#$,-$./0( 1-$%&' (#"-&$,'$2&-3#-04�5����������66������������7������������������4��4�����8���������94�4������������6��������:�����6���������
;<�=�6��
>7���6�?�6�7������:;��?�6�7��@�������6�����66����������������7��A�����<��@B88CCC4�6�4D�64>

EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L

MNOPL�RLvV�YNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXY��TUK

L

L

YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeO�XTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYX�XhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYL�ZNOYNVYm

L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K

{|}|~�����������{��������������{�����{��������

K

��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
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�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U

Portaria  (0661764)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 224



���������� ��������			
���������
���
���������������������������������������
����������������� !�"���! �������#��##�

��������			
���������
���
���������������������������������������
����������������� !�"���! �������#��##� ���

$

$

%&'()*+',-+./01234254323267895598:
6
;<=>?@<AB6C?D6ED@F<B6GH=>D6<IJ@<AD6E<I6H=E<@<AA<6<I6JD@EHKHJD@6F?6J@<LM?6<N<E@O=HK?623432326@<DNHPDF?6J?@6J<N?6QRSTUV6<
L?AED@HD6WX<6I<6J@<AEDAA<I6?6A<LXH=E<6<AKND@<KHI<=E?96Y6QRSTUV6Z?@=<K<@[6?6I?F<N?B6E<IJNDE<B6JD@D6D6FHDL@DID\M?6F?
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Três Criativos Ltda. 12.292.936/0001-12

Rua Lamenha Lins, 760 Curitiba PR 80.220-080
41-99206-8013 41-99206-8013 comercial@trescriativos.com

37.695-7 BB 1522-9

mil quinhentos e vinte1.520,00

Curitiba, PR, 4 de Março de 2020

011.530.149-63

V5464287-M 011.530.149-63

X

1.520,00

Serviço de editoração/diagramação 
do Relatório de Gestão do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas relativo 
ao exercício 2019. Número de 
páginas: 110. Marca própria.

1.520,00

Pregão nº 22020 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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Gabriel Fleitas
Diretor

CNPJ 12.292.936/0001-12
TRÊS CRIATIVOS LTDA.

Curitiba, PR, 4 de Março de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NOME EMPRESARIAL

TRES CRIATIVOS LTDA - ME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CNPJ

23 01 593.366-1 12.292.936/0001-12
ENDEREÇO NÚMERO

R. LAMENHA LINS 760
UNIDADE ANDAR COMPLEMENTO BAIRRO CEP

   REBOUÇAS 80220-080
INÍCIO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO DO CADASTRO

08/07/2010 ATIVA
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA
M.74.1.0-2/99.00 ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
M.73.1.2-2/00.00 AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
J.63.9.1-7/00.00 AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
M.73.1.1-4/00.00 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
R.90.0.2-7/01.00 ATIVIDADES DE ARTISTAS PLÁSTICOS, JORNALISTAS INDEPENDENTES E ESCRITORES
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA

ESPECÍFICA
J.59.1.1-1/99.00 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
M.74.2.0-0/01.00 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
M.73.1.9-0/04.00 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
J.62.0.4-0/00.00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
J.62.0.1-5/01.00 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
J.58.1.9-1/00.00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
J.58.1.2-3/01.00 EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
J.58.1.2-3/02.00 EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
J.58.1.1-5/00.00 EDIÇÃO DE LIVROS
J.58.1.3-1/00.00 EDIÇÃO DE REVISTAS
J.58.2.9-8/00.00 EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
M.74.2.0-0/04.00 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
R.90.0.3-5/00.00 GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS
C.18.1.3-0/99.00 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
C.18.1.3-0/01.00 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
M.73.1.9-0/03.00 MARKETING DIRETO
M.74.9.0-1/99.00 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE
M.73.2.0-3/00.00 PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
J.63.1.9-4/00.00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
N.82.1.9-9/99.00 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
J.59.1.1-1/02.00 PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
R.93.1.9-1/01.00 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
M.73.1.9-0/02.00 PROMOÇÃO DE VENDAS
J.61.1.0-8/03.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
N.82.3.0-0/01.00 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
M.74.9.0-1/01.00 SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
P.85.9.9-6/04.00 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
J.62.0.1-5/02.00 WEB DESIGN
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 2/2020 UASG 70011

TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ nº 12.292.936/0001-12, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Curitiba, 04 de Março de 2020.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 2/2020 UASG 70011

TRES CRIATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.292.936/0001-12, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.

Curitiba, 04 de Março de 2020.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 2/2020 UASG 70011

TRES CRIATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.292.936/0001-12, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Curitiba, 04 de Março de 2020.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011

GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIA, como representante devidamente constituído de 12.292.936/0001-12 - TRES
CRIATIVOS LTDA doravante denominado TRES CRIATIVOS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico
2/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo TRES CRIATIVOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Curitiba, em 04 de Março de 2020. 

GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIA
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 2/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 12.292.936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA 

04 de Março de 2020.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 2/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 2/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 12.292.936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA

Curitiba, 04 de Março de 2020.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TRES CRIATIVOS LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.292.936/0001-12

Certidão nº: 5863726/2020

Expedição: 04/03/2020, às 16:45:42

Validade: 30/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

C e r t i f i c a - s e  q u e  T R E S  C R I A T I V O S  L T D A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

12.292.936/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 04/03/2020 16:43:55 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TRES CRIATIVOS LTDA 

CNPJ: 12.292.936/0001-12 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

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

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.292.936/0001-12

Razão Social: TRES CRIATIVOS LTDA

Nome Fantasia: TRES CRIATIVOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 30/05/2020

FGTS 10/03/2020

Trabalhista Validade: 06/04/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/03/2020

Receita Municipal Validade: 28/05/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 04/03/2020 16:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.292.936/0001-12
Razão Social: TRES CRIATIVOS LTDA
Nome Fantasia: TRES CRIATIVOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 9066820103 Inscrição Municipal: 2301593366-1
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/07/2010
CNAE Primário: 7410-2/99 - ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE
CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 3: 5811-5/00 - EDIÇÃO DE LIVROS
CNAE Secundário 4: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
CNAE Secundário 5: 5812-3/02 - EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
CNAE Secundário 6: 5813-1/00 - EDIÇÃO DE REVISTAS
CNAE Secundário 7: 5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS
CNAE Secundário 8: 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS
CNAE Secundário 9: 5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
CNAE Secundário 10: 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE
CNAE Secundário 11: 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
CNAE Secundário 12: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 13: 6201-5/02 - WEB DESIGN
CNAE Secundário 14: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 15: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 16: 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
CNAE Secundário 17: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 18: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 19: 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
CNAE Secundário 20: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
CNAE Secundário 21: 7319-0/03 - MARKETING DIRETO
Emitido em: 04/03/2020 16:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
CNAE Secundário 23: 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 24: 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO
CNAE Secundário 25: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 26: 7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE Secundário 27: 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
CNAE Secundário 28: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 29: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 30: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 31: 9002-7/01 - ATIVIDADES DE ARTISTAS PLÁSTICOS, JORNALISTAS
CNAE Secundário 32: 9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS
CNAE Secundário 33: 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Dados para Contato
CEP: 80.220-080
Endereço: RUA LAMENHA LINS, 760 - REBOUCAS
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 92068013
Email: COMERCIAL@TRESCRIATIVOS.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
011.530.149-63CPF:

Nome: GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIA
Carteira de Identidade: V564287M Órgão Expedidor: CGFPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011 Data de Nascimento: 23/06/1971
E-mail: comercial@trescriativos.com

Emitido em: 04/03/2020 16:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 011.530.149-63 Participação Societária: 51,00%
Nome: GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIA
Carteira de Identidade: V564287-M Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011 Data de Nascimento: 23/06/1971
Filiação Materna: LIDIA CORTIGLIA GIROLDI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: V564289-I Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Sim CPF:
SILVIA MARIA NEGREIRA DIAZNome:

011.532.379-11Estrangeiro:

CEP: 81.230-170
Endereço: RUA LUIZ RONALDO CANALLI, 3298 - AP 02 - CAMPO COMPRIDO
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 32053548
Email: comercial@trescriativos.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 011.532.379-11 Participação Societária: 49,00%
Nome: SILVIA MARIA NEGREIRA DIAZ
Carteira de Identidade: V564289-I Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011 Data de Nascimento: 12/01/1978
Filiação Materna: NURY GRACIELA DIAZ RIVERO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: V564287-M Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Sim CPF:
GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIANome:

011.530.149-63Estrangeiro:

CEP: 82.840-420
Endereço: OUTROS RIO JUTAI, 524 - CASA 03 - ATUBA
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 32053548
Email: comercial@trescriativos.com

Emitido em: 04/03/2020 16:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 011.530.149-63
Nome: GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIA
Carteira de Identidade: V564287-M Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011 Data de Nascimento: 23/06/1971
Filiação Materna: LIDIA CORTIGLIA GIROLDI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: V564289-I Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Sim CPF:
SILVIA MARIA NEGREIRA DIAZNome:

011.532.379-11Estrangeiro:

CEP: 81.230-170
Endereço: RUA LUIZ RONALDO CANALLI, 3298 - AP 02 - CAMPO COMPRIDO
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 32053548
Email: comercial@trescriativos.com

Dados do Dirigente 2

CPF: 011.532.379-11
Nome: SILVIA MARIA NEGREIRA DIAZ
Carteira de Identidade: V564289-I Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011 Data de Nascimento: 12/01/1978
Filiação Materna: NURY GRACIELA DIAZ RIVERO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: V564287-M Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 08/09/2011

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Sim CPF:
GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTIGLIANome:

011.530.149-63Estrangeiro:

CEP: 82.840-420
Endereço: OUTROS RIO JUTAI, 524 - CASA 03 - ATUBA
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 32053548
Email: comercial@trescriativos.com

Linhas de Fornecimento

Serviços
892 - Propaganda e Publicidade
10049 - Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro
19275 - Edição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico
19283 - Edição / Impressão Periódicos

Emitido em: 04/03/2020 16:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Emitido em: 04/03/2020 16:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Pregão Eletrônico

70011 .22020 .6590 .4522 .81180028

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2020

Às 14:00 horas do dia 04 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 120/2019 de 20/03/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0009041-23.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.568,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TRES CRIATIVOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.520,0000 .

Histórico
Item: 1 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.280.311/0001-12 GUSTAVO

MARCELINO DE
SOUZA
22886665878

Sim Sim 1 R$ 3.200,0000 R$ 3.200,0000 04/03/2020
11:33:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de diagramação, editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação
de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019.
Fornecer, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de extensão *.pdf.

13.267.503/0001-70 MARINILDA N
DE MOURA

Sim Sim 1 R$ 3.500,0000 R$ 3.500,0000 27/02/2020
18:14:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital
e seus anexos

32.058.676/0001-22 ROSIVAN
PEREIRA DOS
SANTOS
02737266505

Sim Sim 1 R$ 3.540,0000 R$ 3.540,0000 21/02/2020
10:01:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2019.

15.267.097/0001-70 TIKINET
EDICAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.550,0000 R$ 3.550,0000 27/02/2020
18:02:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital
e seus anexos

06.161.716/0001-57 AVELLAR &
DUARTE -

Sim Sim 1 R$ 3.568,0000 R$ 3.568,0000 26/02/2020
18:41:31
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SERVICOS
CULTURAIS
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2019.

09.474.688/0001-16 BIG BRAIN
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.568,0000 R$ 3.568,0000 03/03/2020
18:11:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital
e seus anexos

00.056.958/0001-02 IDEALLE
EDITORA E
PUBLICIDADE
LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.568,0000 R$ 3.568,0000 03/03/2020
21:06:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas no edital e
seus anexos

16.814.143/0001-77 MCP DA COSTA
DESIGN
EDITORIAL

Sim Sim 1 R$ 3.568,0000 R$ 3.568,0000 04/03/2020
09:16:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas: Escopo:
serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos e
tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais do
Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2019. Os serviços deverão ser executados com base na 2ª
Edição do Guia para Elaboração na Forma de Relatório Integrado, disponível no link:
https://portal.tcu.gov.br/contas/administracao/acordeao-de-links/normativos-para-as-contas-de- 2019.htm,
sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será submetida
ao TRE-AL para efeito de aprovação.

12.292.936/0001-12 TRES
CRIATIVOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.568,0000 R$ 3.568,0000 04/03/2020
12:47:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital
e seus anexos. Marca própria. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. Demais condições
especificações conforme o Edital.

05.427.387/0001-80 COMUNICA -
AGENCIA DE
COMUNICACAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 3.568,0000 R$ 3.568,0000 04/03/2020
13:16:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório
de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital
e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.568,0000 06.161.716/0001-57 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.568,0000 09.474.688/0001-16 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.568,0000 16.814.143/0001-77 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.568,0000 00.056.958/0001-02 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.568,0000 12.292.936/0001-12 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.568,0000 05.427.387/0001-80 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.550,0000 15.267.097/0001-70 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.540,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.500,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.200,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:00:18:470
R$ 3.150,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:06:00:377
R$ 3.100,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:06:14:280
R$ 3.000,0000 05.427.387/0001-80 04/03/2020 14:06:33:420
R$ 3.050,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:06:40:177
R$ 2.950,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:06:57:557
R$ 2.900,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:07:15:350
R$ 2.880,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:07:36:630
R$ 2.850,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:08:29:817
R$ 2.840,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:09:28:007
R$ 2.800,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:09:40:967
R$ 2.799,0000 15.267.097/0001-70 04/03/2020 14:10:11:990
R$ 2.710,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:10:17:557
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R$ 2.700,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:10:34:000
R$ 2.680,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:10:59:683
R$ 2.650,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:11:16:010
R$ 2.800,0000 09.474.688/0001-16 04/03/2020 14:11:17:667
R$ 2.610,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:11:27:107
R$ 2.600,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:11:29:993
R$ 2.550,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:11:53:210
R$ 2.600,0000 00.056.958/0001-02 04/03/2020 14:12:22:520
R$ 2.450,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:12:26:350
R$ 2.400,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:12:40:403
R$ 2.350,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:13:16:480
R$ 2.500,0000 00.056.958/0001-02 04/03/2020 14:13:40:170
R$ 2.340,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:13:58:020
R$ 2.337,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:14:34:347
R$ 2.300,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:15:19:160
R$ 2.299,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:15:42:353
R$ 2.280,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:16:32:100
R$ 2.296,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:16:32:533
R$ 2.250,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:16:53:210
R$ 2.270,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:16:56:190
R$ 2.240,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:17:13:750
R$ 2.235,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:17:31:510
R$ 2.230,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:17:53:613
R$ 2.225,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:18:14:407
R$ 2.200,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:18:33:373
R$ 2.190,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:19:37:993
R$ 2.100,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:19:45:077
R$ 2.300,0000 09.474.688/0001-16 04/03/2020 14:19:51:733
R$ 2.230,0000 00.056.958/0001-02 04/03/2020 14:19:53:880
R$ 2.500,0000 12.292.936/0001-12 04/03/2020 14:20:02:343
R$ 2.200,0000 09.474.688/0001-16 04/03/2020 14:20:13:773
R$ 2.080,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:20:29:160
R$ 2.000,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:20:33:273
R$ 2.195,0000 00.056.958/0001-02 04/03/2020 14:20:39:993
R$ 1.999,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:20:46:433
R$ 2.300,0000 12.292.936/0001-12 04/03/2020 14:20:58:197
R$ 1.990,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:21:01:803
R$ 2.050,0000 00.056.958/0001-02 04/03/2020 14:21:04:347
R$ 1.900,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:21:08:243
R$ 1.850,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:21:17:040
R$ 2.790,0000 15.267.097/0001-70 04/03/2020 14:21:22:227
R$ 1.800,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:21:31:223
R$ 1.750,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:21:35:373
R$ 1.830,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:21:35:937
R$ 1.700,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:21:43:180
R$ 1.680,0000 12.292.936/0001-12 04/03/2020 14:21:52:297
R$ 1.650,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:22:00:257
R$ 1.600,0000 13.267.503/0001-70 04/03/2020 14:24:24:560
R$ 1.597,0000 32.058.676/0001-22 04/03/2020 14:28:35:827
R$ 1.598,0000 30.280.311/0001-12 04/03/2020 14:28:43:030
R$ 1.520,0000 12.292.936/0001-12 04/03/2020 14:29:06:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/03/2020
14:05:09 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

04/03/2020
14:24:08

Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 1.650,0000 e R$ 1.800,0000.
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Encerrada Disputa Fechada 04/03/2020
14:29:09

Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 04/03/2020
14:29:09 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 04/03/2020
14:29:09

Item teve empate real para o valor 3.568,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/03/2020
14:41:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.292.936/0001-12.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

04/03/2020
15:33:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRES CRIATIVOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-12.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/03/2020
16:03:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.292.936/0001-12.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

04/03/2020
16:27:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRES CRIATIVOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-12.

Aceite 04/03/2020
16:49:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.292.936/0001-12, pelo melhor lance de R$ 1.520,0000.

Habilitado 04/03/2020
16:56:23

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRES CRIATIVOS LTDA -
CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 04/03/2020
14:00:34

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das
propostas apresentadas, em seguida será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 04/03/2020
14:02:35

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes a este Pregão.
Pregoeiro 04/03/2020

14:03:00
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

Pregoeiro 04/03/2020
14:03:21

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Pregoeiro 04/03/2020
14:03:34

A não observância do disposto NAS MENSAGENS ANTERIORES poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

Pregoeiro 04/03/2020
14:04:06

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
PROPOSTA, sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência. (VER

ACÓRDÃO 754/2015 TCU).
Pregoeiro 04/03/2020

14:05:10
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 04/03/2020
14:24:08

A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance
entre R$ 1.650,0000 e R$ 1.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:29:08 do dia 04/03/2020.
Sistema 04/03/2020

14:29:09
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 04/03/2020
14:29:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 04/03/2020
14:29:09

O item 1 teve empate real para o valor 3.568,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 04/03/2020

14:29:09
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.

Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 04/03/2020
14:34:36

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 1ª classificada no
presente certame. Considerando a legislação de regência do pregão Eletrônico e as
exigências do instrumento editalício devemos questionar, preliminarmente, sobre a

possibilidade de negociação de valores, é sua melhor proposta, aceita o valor de
R$1.200,00 para o item?

12.292.936/0001-
12

04/03/2020
14:38:37

Boa tarde estimado pregoeiro. Infelizmente esse valor ficaria muito baixo para este
serviço. Mantemos por tanto o valor da nossa oferta final.

Pregoeiro 04/03/2020
14:40:57

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr. (ª) Licitante, agradeço. O valor apresentado por
V.Sª é aceitável, razão pela qual solicitamos que encaminhe sua proposta
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devidamente ajustada ao último lance ofertado por V.Sª, contendo todas as
exigências contidas no Edital e anexos. Aguardaremos no prazo de 2h (duas horas).

Sistema 04/03/2020
14:41:21

Senhor fornecedor TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-12, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/03/2020
14:41:36

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr.(ª) Licitante, anexo convocado. Estamos
aguardando. Obrigado.

12.292.936/0001-
12

04/03/2020
14:43:44

Ok.

Sistema 04/03/2020
15:33:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-
12, enviou o anexo para o ítem 1.

12.292.936/0001-
12

04/03/2020
15:40:18

Sr. Pregoeiro, foi encaminhada a proposta atualizada, junto com a documentação
solicitada.

Pregoeiro 04/03/2020
15:59:16

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr.(ª) Licitante, agradeço o envio, favor aguarde,
vamos verificar a conformidade.

Pregoeiro 04/03/2020
16:02:47

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr.(ª) Licitante, O VALOR OFERTADO POR V.Sª NA
FASE COMPETITIVA FOI DE r$1.520,00. FAVOR ENVIE A PROPOSTA COM O VALOR

CORRETO. AGUARDO.
Sistema 04/03/2020

16:03:09
Senhor fornecedor TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-12, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 04/03/2020

16:03:28
Para TRES CRIATIVOS LTDA - Anexo CONVOCADO.

Pregoeiro 04/03/2020
16:06:30

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr.(ª) Licitante, RETIFICANDO. Não foi possível abrir o
arquivo com EXTENSÃO "RAR", favor envie exclusivamente a sua proposta, e se

possível em PDF.
12.292.936/0001-

12
04/03/2020
16:09:58

Enviaremos em formato PDF.

Sistema 04/03/2020
16:27:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.292.936/0001-
12, enviou o anexo para o ítem 1.

12.292.936/0001-
12

04/03/2020
16:29:35

Sr. Pregoeiro. Arquivo novo encaminhado. Solicito a gentileza de confirmar se agora
esta tudo ok. Obrigado.

Pregoeiro 04/03/2020
16:31:02

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Agradeço. Favor permaneça logado e aguarde.

Pregoeiro 04/03/2020
16:48:19

Para TRES CRIATIVOS LTDA - Sr. (ª) Licitante, procedermos a aceitação da proposta
apresentada por V.Sª, em seguida passaremos para fase de habilitação, ratificamos

que, em consulta e análise da documentação encaminhada, bem como, pesquisa
realizada nos sítios oficiais, não encontramos qualquer inconsistência. Favor,

reiteramos, observe as mensagens do sistema e permaneça logado.
Sistema 04/03/2020

16:56:23
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 04/03/2020

16:56:41
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/03/2020 às

17:30:00.
Pregoeiro 04/03/2020

17:31:42
Srs. (as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a

participação de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/03/2020
16:56:23 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

04/03/2020
16:56:41

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/03/2020 às
17:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:32 horas do dia 04
de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

RODRIGO FERREIRA MOURA
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Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00002/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.292.936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Diagramação Eletrônica e Projeto
Gráfico

Unidade 1 R$ 3.568,0000 R$
1.520,0000

R$
1.520,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. Marca própria. Prazo de
validade da proposta: 90 (noventa) dias. Demais condições especificações conforme o Edital.

Total do Fornecedor: R$
1.520,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
1.520,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2020 

Às 17:32 horas do dia 04 de março de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00002/2020, referente ao
Processo nº 0009041-23.2019, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.568,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TRES CRIATIVOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.520,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/03/2020
17:32:30

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TRES CRIATIVOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.292.936/0001-12, Melhor lance: R$ 1.520,0000

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 1149 - TRE-AL/PRE/PREG

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

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

X  0661764

II- Lances ----- ------ -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------

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

X   

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

  NÃO OCORREU

Informação 1149 (0664040)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 265



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

X  COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO.

5 – Foram negociadas
condições diferentes
daquelas previstas no
edital?

 X  

6 – Havendo planilha de
custos, esta foi
analisada?

  NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

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

X   

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

-- --- OBJETO NÃO EXIGE

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

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

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

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

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

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

X  
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DA UNIDADE
RESPONSÁVEL RATIFICADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO NA FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação ----- ------ -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------

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

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

0664023

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA
FEDERAL X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

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

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

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

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos
autos Certidão negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  SEI ( TRABALHISTA/CONSOLIDADA TCU, PORTAL,
CNJ) 0664021

17 – Consta consulta ao
Cadin? X  0664034

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

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

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

18.1 – Declaração de
inexistência de fatos
supervenientes e
impeditivo;

X  0664016

18.2 – Declaração que a
empresa não emprega
menor;

X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de
elaboração de
independente de
proposta;

X  CONFORME ITEM 18.1

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

X  CONFORME ITEM 18.1

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

 X V. ITEM 16

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

  V. ITEM 16

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

 X  

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

X   

VI - ATA ----- ------ -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------

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

X  0664026

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

X  
ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO
ELETRÔNICAMENTE. RATIFICAMOS A
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMINIO
DE BARROS NETO COMO EQUIPE DE APOIO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro
reconsiderou a decisão
impugnada?

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

X  0664038

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Proposta - 0663896

Documentos apresentados pelo licitante:
Atestados, Contrato Social, Registro de
Contribuínte, Certidão de Falência: 0664009

Resultado Fornecedor -  0664030

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/03/2020, às 14:45, 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
0664040 e o código CRC 8BB64F5A.

0000659-07.2020.6.02.8000 0664040v4
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PROCESSO : 0000659-07.2020.6.02.8000
INTERESSADO : NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA
ASSUNTO : FASE EXTERNA. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. DIAGRAMAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO.

 

Parecer nº 390 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 02/2020, objetivando
a contratação de serviços de editoração/diagramação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal (0656707).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento  (0664040). 

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

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam
do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93,
art. 38, II

SIM
0657905

0657915

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislação?

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

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

SIM

0656715

 

0657905

0657915

 

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da
licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do
certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM  

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação,
da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e
decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
0664026
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5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0664038

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta
do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial)
constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38,
XII combinado com o art. 32.

SIM 0664023

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

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

 

SIM

 

 0663896

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a
futura contratada esteja apenada com impedimento ou
suspensão de licitar com a União e foi verificada a inexistência
de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM 0664021

 

Dessarte, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 02/2020
e subsequente contratação  da empresa TRÊS CRIATIVOS
LTDA, CNPJ 12.292.936/0001-12, para prestação dos serviços
de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, pelo valor de R$ 1.520,00 (um
mil quinhentos e vinte reais),  tudo de acordo com a proposta
comercial  (0663896).

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 05/03/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/03/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664069 e o código CRC E88F974D.

0000659-07.2020.6.02.8000 0664069v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de março de 2020.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0664026),
o Resultado por Fornecedor (0664030), o Termo de
Adjudicação (0664038), e, finalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(Parecer 390 - 0664166), torno os presentes autos conclusos
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 06/03/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664166 e o código CRC 26871419.

0000659-07.2020.6.02.8000 0664166v1
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PROCESSO : 0000659-07.2020.6.02.8000.

INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS.

ASSUNTO : Homologação do Pregão Eletrônico nº 02/2020.
 

Decisão nº 592 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo

em vista as manifestações da Diretoria-Geral e da sua Assessoria
Jurídica, por meio do Parecer nº 133 (0664069) e da Conclusão GDG
0664166, atestando a legalidade de todo o certame, HOMOLOGO,
para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 02/2020 (0664026), cujo objeto é a contratação
de prestação dos serviços de editoração/diagramação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com as
especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020 (0656707).

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/03/2020, às 15:56, 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
0664943 e o código CRC AF78B715.

0000659-07.2020.6.02.8000 0664943v3
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2020.
 
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em atendimento a Decisão nº 592, 0664943, da

Presidência deste Regional, encaminho os presentes autos para que
se proceda a devida publicação.

 
Concomitantemente à SGO para a emissão da respectiva

nota de empenho.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 11/03/2020, às 13:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666561 e o código CRC AC1EAD4D.

0000659-07.2020.6.02.8000 0666561v1
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11/03/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5768823 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

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

   Data de envio: 11/03/2020 15:34:16
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5768823
   Data prevista de publicação: 12/03/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

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

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12499869 Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 02-2020 - TRÊS
CRIATIVOS LTDA.rtf

8caafb20040937f1
321c8c62dec50891 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000210

(0667194).
Atenciosamente.
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1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO
NÚCLEO DE APOIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 -NUAP

Espécie: Contrato nº 02/2020-NUAP, celebrado entre a Diretoria do Foro da 1ª CJM  e a
sociedade empresária S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Inscrita no CNPJ:
04.350.057/0001-71; Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo no edifício sede
da 1ª CJM, de acordo com o Termo de Referência nº 2/2020-NUAP e seus anexos, a proposta
comercial apresentada pela Contratada em 27 de fevereiro de 2020, todos anexos ao
instrumento contratual. Valor Global: R$758.060,09 (secentos e cinquenta e oito mil e
sessenta reais e nove centavos). Data da assinatura: 10 de março de 2020. Vigência: 17 de
março de 2020 até 16 de março de 2021. Nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho 2002,
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 9.507, de 21 setembro de 2018,
do Decreto nº 7.746, 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das
Instruções Normativas SEGES/MP nº 5 de 26 de maio de 2017 e nº 3 de 26 de abril de 2018
e da Instruções Normativa SLTI/MP nº 1 de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. Assinam: JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar e
Diretor do Foro, pela CONTRATANTE, e ELY ANDRADE SANTIAGO, pela CONTRATADA.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

Processo Administrativo nº 001835/19-01.00
A Diretoria do Foro da 1ª CJM torna público o resultado do pregão eletrônico

em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de cartucho de
tinta, fotocondutor e toner para consumo das unidades da 1ªCJM, que teve ADJUDICADO
os itens 1 a 10 e 13; em favor da sociedade NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA, no valor global R$: 104.604,00; o item 11 em favor da sociedade N A
FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME, no valor global R$: 360,00; o item 12 em
favor da sociedade PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-EPP, no valor global R$:
599,96; o tem 14 em favor da sociedade RMJ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI-EPP, valor global R$: 606,68. Informo que o processo foi devidamente
ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Diretoria do Foro da 1ª CJM e encontra-se com vista
franqueada.

JORGE MARCOLINO DOS SANTOS
Diretor do Foro da 1ª CJM

2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 2/2020 - UASG 060029

Nº Processo: 000003 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral sem Gás,
acomodados em garrafões de 20 Litros, que serão fornecidos em regime de comodato
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/03/2020 de 12h00 às 12h30 e de 13h00 às
17h30. Endereço: Avenida Cásper Líbero, 88 Santa Efigênia - SAO PAULO - SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060029-05-2-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 10/03/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO
Juiz Federal da Justiça Militar , Diretor do Foro da 2ª Cjm

Dias: 10/03/2020 , 11/03/2020 E 12/03/2020

(SIDEC - 11/03/2020) 060029-02020-2020NE111111

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Orthoped - Clínica Odontológica Ltda. Objeto:
extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 031/2011. Fundamento Legal: Processo
Administrativo PAe 0003170-46.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93. Data de Assinatura 10/03/2020. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Digital Doc Radiologia Odontológica Ltda. - ME
Objeto: extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 29/2013. Fundamento Legal:
Processo Administrativo PAe 0002147-65.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso
I da Lei 8.666/93. Data de Assinatura 10/03/2020. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Doc Radiologia Odontológica Ltda., - ME Objeto:
extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 30/2013. Fundamento Legal: Processo
Administrativo PAe 0002154-57.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93. Data de Assinatura 10/03/2020. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2020/09. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados em manutenção corretiva dos equipamentos e instalações que
compõem os sistemas de iluminação e sonorização do Teatro e do Cinema do Centro
Cultural Justiça Federal - CCJF, localizado na Av. Rio Branco, 241, Centro, nesta cidade,
com alocação de mão de obra para os serviços de operação dos sistemas de
iluminação, sonorização e vídeo.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/03/2020 das
09h00 às 17h59. Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00009-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 12/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 25/03/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/03/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: KAE Comércio de Produtos para Sapateiros e para
Reparos em Geral e Bazar Ltda.; Objeto: Fornecimento mensal de produtos higiênicos
descartáveis, a cessão e a instalação de equipamentos, em regime de comodato, para o
exercício de 2020, a fim de atender às necessidades do Centro Cultural Justiça Federal;
Fundamento Legal: Lei 10.520/02, do Decreto 10.024/19 e Lei nº 8.666/93; Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n° 133/2019; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa:
33.90.30.22; Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Valor GLOBAL ES T I M A D O
deste Contrato: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); Data da assinatura:
06/03/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00373; Contrato nº 012/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 2/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0256.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região torna público que realizará às 14:00

horas do dia 20 de março de 2020, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 6º andar - Centro, Rio
de Janeiro/RJ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº
TRF2-PSG-2020/0015, o recebimento dos envelopes "A" e "B" contendo documentos de
habilitação e propostas comerciais, referentes ao Convite em epígrafe, do tipo MENOR
PREÇO, sob a forma de execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço
global.

O certame será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, a LDO vigente, Decreto 8.538/15, Portaria TRF2-PTP-2017/00110 de
15/03/2017, na Resolução nº 114/10-CNJ e pelas condições adiante estabelecidas neste
Edital e seus anexos. Objeto: Contratação de empresa especializada para transferência do
semáforo em frente ao prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua
Acre nº 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme especificações contidas neste edital e seus
anexos.

O arquivo do Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente pela
internet, no endereço www.trf2.jus.br, opção "transparência / gestão das contratações e
aquisições / licitações, compras, contratos e atas de registro de preços / licitações em
andamento / Convite". Os arquivos também podem ser solicitados pelo e-mail
cpl@trf2.jus.br.

Rio de Janeiro-RJ, 10 de março de 2020.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0001128-64.2020. Objeto: Fornecimento e substituição de 304 baterias
seladas para uso em No-breaks.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/03/2020 das 11h00
às 17h00. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto
Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00008-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 12/03/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Edital também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 11/03/2020) 90030-00001-2020NE500106
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Primeiro à Ata de Registro de Preços nº 36/2019. CONTR AT A N T E :
TRF 4ª Região. CONTRATADA: HSC DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação de vigência da Ata, cujo objeto é aquisição de
licenças, plano de manutenção de licenças e treinamento de software de antispam HSC
Mailinspector, por mais 06 meses. PA: 0004448-59.2019. ASSINATURA: Sr. Gaspar Paines
Filho, Diretor-Geral, em 06/03/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2020

O TRF 5ª torna público que o objetivo do pregão eletronico nº 02/2020 -AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA INTELIGAÇÃO DE DADOS DO DATACENTE DO TRF5, foi adjudicado e
Homologado às empresas 19 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ
11.240.105/0001-34 e SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA , CNPJ 11.099.588/0001-07,
vencedoras dos lotes e e01 e 02, com preços totais de R$ 23.929,40 e R$1.920,00,
respectivamente.

PAULO ROBERTO GALVÃO DE ARAÚJO
Pregoeiro

(SIDEC - 11/03/2020) 090031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0003214-25.2019.6.01.8011. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 05/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: PREMIUM SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº
04.512.547/0001-27. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 16/03/2020, com término em
15/06/2020, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento original.
Data de assinatura: 10/03/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-
Geral do TRE/AC e Maria das Graças Martins da Silva, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 02/2020; Processo SEI nº 0009433-60.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art.
24, inciso II, da Lei nº .666/93 e alterações. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa VB
ALMEIDA-ME, CNPJ nº 09.553.582/0001-08; Objeto: prestação de serviços de lavanderia de
vestuários utilizados pelos membros e servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
durante as sessões plenárias. Vigência: a partir da data da assinatura do termo contratual
(09/03/2020), até 31 de dezembro de 2020. Valor total do contrato: R$ 7.200,00.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2019; Processo SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000; Fund. Legal: inciso VI, do parágrafo primeiro, do artigo 57 da Lei nº
8.666/93 e alterações, e no caput da Cláusula Oitava do Contrato; Partes: União, através
do TRE/AL e a empresa PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ nº
13.923.606/0001-40; Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, que trata da
prestação de serviços visando a elaboração de Projetos Complementares Executivos para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 30 dias,
estendido até o dia 30/03/2020; Assinatura: 28/02/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2012; Processo SEI nº 0001535-
98.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no
parágrafo 1º da Cláusula Quinta e no parágrafo 3º da Cláusula Quarta do Contrato original;
Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. Marcos Antônio Ferreira de Melo, CPF nº
939.171.634-20; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, que trata da locação de
imóvel em Cacimbinhas/AL, pelo período de 03 meses. Valor mensal do aluguel: R$ 564,32;
Valor total do aditivo: R$ 1692,96. Assinatura: 04/03/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

Processo Administrativo SEI nº 0000659-07.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 10/03/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2020, cujo objeto é a
contratação de prestação dos serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em que foi adjudicado a empresa TR ÊS
CRIATIVOS LTDA, CNPJ 12.292.936/0001-12, pelo valor total de R$ 1.520,00 , com arrimo no
art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 11 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010036-36.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores,
para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios Eleitorais
localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/03/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00006-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 12/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 10/03/2020) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 4/2020, para fornecimento de gás liquefeito de petróleo. PARTES:
União, através do TRE-AP e a empresa M. DA SILVA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 00.451.408/0001-80. Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em
botijão de 13kg. Valor do contrato: R$ 9.960,00 (Nove mil e novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 11/03/2020. Data de assinatura: 11/03/2020.
Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Marciel da Silva
Oliveira, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 13158/2017 TRE-AM. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
04/2018, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sala cofre,
incluindo treinamento e o fornecimento de peças ou quaisquer outros insumos
necessários. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Fundamentação Legal: Lei
n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, inciso II. Do Objeto: altera-se o caput da CLÁUSULA
QUINTA (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 01/03/2020 a 28/02/2021. Data
da Assinatura: 23/01/2020. Assinam: Desdor. Presidente, JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES,
pelo Contratante, o Sr. LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços N.º 021/2020, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa Marilana Stefanini Messa, para
eventual aquisição de caixa de papelão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos 10.024/2019 e 7.892/13; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 15.840/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 11/03/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Marilana Stefanini Messa, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 1. CAIXA DE PAPELÃO
Marca: SAO JOSE

Modelo / Versão: 37 x 29 x 24,5

12.500 R$ 2,62

. 2. CAIXA DE PAPELÃO
Marca: SAO JOSE

Modelo / Versão: 37 x 29 x 24,5

37.500 2,62

AVISO DE PENALIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N.º 13786/2018.
Aprecia-se e adota-se, como razão de decidir, o parecer contido no

documento n.º 242432/2019, de lavra da Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos
(ASJUR1), que, consequentemente, passa a integrar esta decisão.

Nessa senda, com base na condição 16.1, "e" do Edital e o art. 30, II, da
Portaria n.º 305/2019, aplica-se a penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 02 (dois) meses à empresa R. BAUTZ MATERIAIS
ES C R I T Ó R I O - M E .

Ante o exposto, nos termos do art. 17 da Portaria da Presidência n.º
305/2019, a Chefia de Gabinete da Presidência deverá adotar as medidas necessárias
à intimação da referida empresa, assim como as demais providências cabíveis.

Após, à SEPEX, para certificar a expedição, juntando aos autos o respectivo
Aviso de Recebimento (AR).

Por fim, retornem-se os autos à Seção de Apoio Jurídico (SECAJU).

Salvador, 20 de novembro de 2019.
Des. JATAHY JUNIOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 81º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo no quantitativo de itens
constantes na planilha de acompanhamento da 31ª medição de serviços da segunda
parcela da obra de construção da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na
quantia de R$ 108.584,01 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e um
centavo), correspondente ao percentual aproximado de 0,2027% do valor inicial atualizado
do contrato. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo
PAD n.º 3.662/2020. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo,
Presidente. DATA: 09/03/2020

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 15.914/2019. Espécie: Contrato n.º 6/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC.
Objeto: O objeto do presente instrumento é fornecer água tratada e/ou coleta de esgoto
ao Contratante no Fórum Eleitoral do Crato, na 27ª Zona Eleitoral, localizado na Rua
Teodorico Teles Neto, S/N, Bairro Mirandão, no Município do Crato/CE. Fundamento Legal:
No art.25, Caput, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 15.914/2019.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, José
Yarley de Brito Gonçalves. Data: 10/03/2020.

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 01/2020, cujo objeto é a eventual aquisição de material de consumo de
infraestrutura de redes deste Tribunal, de acordo com as especificações que constam no
Anexo I da Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico n.º 45/2019. MISTER
PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 04.428.101/0001-19, item 3, R$ 50,00; item
4: R$ 60,00; A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, CNPJ:
29.928.575/0001-50, item 6: R$ 43,50; item 9: R$ 37,17; item 10: R$ 7,97; VC COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ: 31.472.148/0001-52, item 8 22,86; CONTROLLTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 32.842.887/0001-51, item 1: R$ 125,00. Processo PAD n.º
5.928/2019. Data: 10/03/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº. 32/2020. Processo SEI nº. 0001441-
64.2020.6.07.8100. Credenciada: Uros Serviços Médicos e Diagnósticos S/S Ltda. (CNPJ:
24.890.120/0001-70). Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico
e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa
de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado.
Fundamento Legal: artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº
7.694 de 30/06/2016. Data e assinaturas: Brasília, 10/03/2020. Sr. Eduardo de Castro
Rodrigues, Diretor-Geral do TRE-DF, e Dr. Rodrigo Pastor da Silva Mendonça.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 6º Termo de aditamento ao Contrato n° 19/2016, firmado em 09/03/2020, com a
empresa Atlântico Engenharia Ltda. (CNPJ: 14.355.750/0001-90); Objeto: Reequilíbrio
econômico-financeiro, mediante a repactuação dos preços contratados em razão das
Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo SINTTEL e pelo SINDUSCON, que
atualizaram os valores do salário base e do auxílio-alimentação; alteração do Seguro
Acidente Trabalho/SAT para 3%; revisão do contrato com base na Lei nº 13.932/2019, que
extinguiu a contribuição social instituída por meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110,
de 29 de junho de 2001; e a revisão com base no Decreto Distrital nº 40.381/2020, que
alterou o valor das tarifas do transporte público no âmbito do Distrito Federal;
Fundamento Legal: artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93da Lei nº. 8.666/93;
Processo SEI: 0000846-07.2016.6.07.8100; Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano
do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF e Sr. João Bosco Barbosa de Faria.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal notifica a empresa Gold
Comércio de Produtos Eletrônicos, Instalação e Serviços para Eventos Eireli, CNPJ nº
29.304.438/0001-45, para que, querendo, apresente Recurso Administrativo nos autos do
processo SEI nº 0006049-42.2019.6.07.8100, contra a aplicação da penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 12 (doze) meses, com base
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação
do presente edital. Signatário: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente
do TRE-DF.

Desª. CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 70023

Nº Processo: 9878/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de

veículos com condutor para atender demanda do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás..

Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/03/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59.

Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a

partir de 12/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:

25/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 10/03/2020) 70023-00001-2020NE000039
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2020.

À SAD,

 

Para providências, após publicação do aviso de homologação no DOU, conforme
solicitado no despacho nº 0666561.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 12/03/2020, às 16:58, 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
0667369 e o código CRC 7AEA4DB0.

0000659-07.2020.6.02.8000 0667369v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para remessa da

Nota de Empenho 0667194, com a urgência que o caso
requer.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 16/03/2020, às 17:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668554 e o código CRC 9C9A6CFA.

0000659-07.2020.6.02.8000 0668554v1
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E-mail - 0668614

Data de Envio: 
  16/03/2020 18:14:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@trescriativos.com

Assunto: 
  NOTA DE EMPENHO 2020NE000210 -SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Encaminhamos a Nota de empenho 2020NE000210, referente ao serviço de diagramação do relatório de
gestão deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Favor confirmar o recebimento.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0667194.html
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E-mail - 0668621

Data de Envio: 
  16/03/2020 18:19:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@trescriativos.com
    3criativos@gmail.com

Assunto: 
  NOTA DE EMPENHO 2020NE000210 -SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Encaminhamos a Nota de empenho 2020NE000210, referente ao serviço de diagramação do relatório de
gestão deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Favor confirmar o recebimento.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0667194.html
    E_mail_0668614.html
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.

À SEIC,

 

Para atualização do Portal da Transparência.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 16/03/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668632 e o código CRC D3D5C433.

0000659-07.2020.6.02.8000 0668632v1
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De: Gabriel Fleitas <3criativos@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/03/2020 06:21 PM
Assunto: [seic] NOTA DE EMPENHO 2020NE000210 -SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - TRE-AL

Boa tarde.
Nota de empenho recebida.

Atte.

Gabriel

Em seg., 16 de mar. de 2020 às 18:19, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor,

Encaminhamos a Nota de empenho 2020NE000210, referente ao serviço de diagramação do relatório de gestão deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Favor confirmar o recebimento.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

-- 
B
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC disponibilizou nesta data o conteúdo
deste procedimento de acordo com o Acórdão 1832/2018-TCU-
Plenário. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias de Pinheiro
Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que dato e assino
digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/03/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668636 e o código CRC 6FA018B9.

0000659-07.2020.6.02.8000 0668636v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista o disposto nos itens 4 e 6 do Termo

de Referência que serve de Anexo I ao Edital do Pregão
Eletrônico nº 02/2020 (doc. 0656707, pp. 26/28), peço-lhe
vênia para submeter os presentes autos à consideração
superior de Vossa Senhoria, com a sugestão de remessa à
AGE.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673820 e o código CRC DFED770D.

0000659-07.2020.6.02.8000 0673820v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
Aquiescendo com a recomendação contida no

despacho 0673820, faço remessa dos presentes autos à
Assessoria de Gestão Estratégica para as medidas de sua
competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/04/2020, às 18:36, 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
0676335 e o código CRC 3859A28E.

0000659-07.2020.6.02.8000 0676335v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de abril de 2020.
 Versa o presente processo sobre contratação de

empresa de diagramação do Relatório de Gestão.
 
O Secretário de Administração, com base nos itens

4 e 6 do Termo de Referência que serve de Anexo I ao Edital
do Pregão Eletrônico nº 02/2020 (doc. 0656707, pp. 26/28),
sugeriu encaminhamento à esta Assessoria.

Os itens citados estão assim redigidos:
 

4. PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado mediante
ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Comissão
constituída por Portaria da Presidência
do Tribunal, que será responsável pela
validação dos conteúdos do Relatório de
Gestão e versão final do documento.
4.2 Eventuais penalidades poderão ser
descontadas do 4.3 Em nenhuma hipótese
haverá antecipação de pagamento.
4.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
4.5 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.
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4.6 Havendo atraso no pagamento, o valor
devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro
dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, Onde:
EM= Encargos Moratórios N= Número de
dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela
a ser paga; I= Índice de atualização
financeira= 0,0001644, assim apurado: I =
(TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 365 365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
SERVIÇOS
6.1 A supervisão e o acompanhamento
dos serviços de diagramação serão
realizados pelo TRE-AL, por intermédio
da Comissão a que se refere o item 4.1
6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não
corresponda ao especificado neste documento.
6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se
responsabiliza a não utilizar o material
fornecido pelo TRE- AL salvo autorização
expresa nesse sentido.
 

Vê-se, no que importa ao presente processo, que o
pagamento será feito após o envio da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria
da Presidência do Tribunal, que será responsável pela
validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final
do documento. Trata-se da Portaria da Presidência nº 9/2020,
que instituiu a comissão multidisciplinar responsável pela
elaboração do relatório de gestão do TCU, peça integrante da
prestação de contas do exercício de 2019 (0646095). 

A comissão tem a seguinte composição:
 
"I - Diretor-Geral, que coordenará os trabalhos;
II - Assessor de Gestão Estratégica da Diretoria-
Geral;
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III-  Secretário de Administração;
IV - Secretaria de Gestão de Pessoas;
V- Secretária Judiciária;
VI- Secretário da Tecnologia da Informação;
VII- Assessor Jurídico da Presidência;
VIII - Assessor- Chefe da Corregedoria Regional
Eleitoral.
Parágrafo único. Os membros acima relacionados
serão substituídos em seus afastamentos por seus
respectivos substitutos legais."

Registra-se que a Comissão instituída pela referida
portaria aferiu os últimos ajustes na versão que foi
apresentada pela empresa contratada. A versão final foi
validada pela comissão, conforme evento 0685806, restando
atestada a realização do serviço contratado.

Por outro lado, a nota fiscal foi encaminhada e
anexada aos presentes autos, conforme evento 0686399.
Certidões coligidas no anexo 0686405.

Assim, sugiro o encaminhamento à SAD para
prosseguimento do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 16/04/2020, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 16/04/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 16/04/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677847 e o código CRC 8B7891B1.

0000659-07.2020.6.02.8000 0677847v1
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30/01/2020 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 1/1

CERTIDÃO Nº:

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

 
 
CONTRIBUINTE: TRES CRIATIVOS LTDA - ME
 
CNPJ: 12.292.936/0001-12
 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 593366-1
ENDEREÇO: R. LAMENHA LINS, 760 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO

 
É  expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
 
A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.
 
Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.
 
Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial  Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.
 

31983/2020

30/01/2020

28/05/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 9CBB.AC63.E813.4CA5-6.A528.1455.97CC.34BE-7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.
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31/03/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 12.292.936/0001-12
Razão Social: GABRIEL SEBASTIAN FLEITAS CORTGLA
Endereço: LUIZ RONALDO CANALLI / CAMPO COMPRIDO / CURITIBA / PR / 81230-162

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020 

Certificação Número: 2020031901411474789704

Informação obtida em 31/03/2020 13:36:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 021646257-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.292.936/0001-12
Nome: TRES CRIATIVOS LTDA - ME
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 11/07/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (13/03/2020 14:28:24)
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1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: TRES CRIATIVOS LTDA
CNPJ: 12.292.936/0001-12

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:25 do dia 02/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2020.
Código de controle da certidão: 5AB7.DC86.2A7D.33E2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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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 abril de 2020.
À Secretaria de Administração para, conforme

requerido na Conclusão AGE 0677847, proceder ao
prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/04/2020, às 18:11, 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
0688225 e o código CRC CC70F62D.

0000659-07.2020.6.02.8000 0688225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Despesa com a contratação de serviços de
editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, do exercício 2019.

Área interessada:

SAD.

Contrato:

Nota de empenho nº 2020NE000210.
Vigência do contrato:

Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e
de vigência esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento
definitivo do produto (Item 7.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº
02/2020, 0656707). 

Contratado(a):

Três Criativos Ltda, CNPJ nº 12.292.936/0001-12.

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

Sim.

02 - Documentos:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 307 (0686399).

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

Sim.

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais).

Nota Técnica - 1ª Fase GSAD 0689411         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 303



05 - Observações:

 

Maceió, 22 de abril de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689411 e o código CRC B2AAEF2B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

 
Assinalo que o ados serviços consta registrado na

Conclusão AGE 0677847, porquanto destacou que os membros da
Comissão competente acusaram a conformidade dos serviços aos
parâmetros contratuais, o que viabiliza o pgamento da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica nº 307 (0686399), posto que, conforme acima
dito, os serviços ali descritos foram executados satisfatoriamente. 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 16:50, 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
0689416 e o código CRC 6C778F8A.

0000659-07.2020.6.02.8000 0689416v3
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.292.936/0001-12
Razão Social: TRES CRIATIVOS LTDA
Nome Fantasia: TRES CRIATIVOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 30/05/2020
FGTS 16/07/2020
Trabalhista Validade: 27/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/07/2020
Receita Municipal Validade: 28/05/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 22/04/2020 16:02 de
CPF: 911.573.154-53      Nome: RODRIGO FERREIRA MOURA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração - SICAF (0689458)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 306
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
  22/04/20  16:31     NS                               USUARIO : RODRIGO MOURA  
  DATA EMISSAO      : 22Abr20   VALORIZACAO : 22Abr20  NUMERO  : 2020NS001217   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 12292936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA                    
  TITULO DE CREDITO : 2020NP000312            DATA VENCIMENTO  : 27Abr20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Despesa com a contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório d
  e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, do exercício 2019. Nota de
   empenho 2020NE000210. Processo SEI 0000659-07.2020.6.02.8000.                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                     CONTINUA...
  LANCADO POR : 91157315453 -  RODRIGO MOURA     UG : 070011   22Abr20   16:30  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                                
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
  22/04/20  16:31     NS                               USUARIO : RODRIGO MOURA  
  DATA EMISSAO      : 22Abr20   VALORIZACAO : 22Abr20  NUMERO  : 2020NS001217   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 12292936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA                    
  TITULO DE CREDITO : 2020NP000312            DATA VENCIMENTO  : 27Abr20        
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 511005 2020NE000210                   332310300 33903963                   
                                                                        1.520,00
  02 401002 2020NE000210                             33903963                   
                                                                        1.520,00
  03 521214 2020NE000210                   213110100 33903963                   
                                                                        1.520,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 91157315453 -  RODRIGO MOURA     UG : 070011   22Abr20   16:30  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                   
                                                                                

SIAFI - Nota de Sistema - 2020NS001217 (0689524)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 307



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS001215.

Observação:

À SGF.
 
Para os procedimentos relativos ao pagamento instruído.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/04/2020, 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
0689589 e o código CRC FE79E77B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

SIM

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

SIM

03 - O documento apresentado está regular?

SIM

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

SIM

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

SIM

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

SM

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

SIM

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

SIM

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

SIM

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de

Nota Técnica - 2ª Fase SGF 0690313         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 309



empenho?

SIM

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

-

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

SIM

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

NÃO

14 - O contrato está vigente?

SIM

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2020, às 16:37, 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
0690313 e o código CRC 25BA0FC9.
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 23/04/2020

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 12.292.936/0001-12
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : TRES CRIATIVOS LTDA

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores
Data Inicial Data Final Detalhamento
08/07/2010 31/10/2013 Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Certidão SIMPLES NACIONAL (0690439)         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 311



23/04/2020 CENE - Módulo Prestador

cene.maceio.al.gov.br/cene-mcz/tomador/consulta/situacaoCadastral.jsf 1/1

  Home   Legislação   Perguntas   Manuais   Fale Conosco

Cadastro de
Prestadores de Outros

Municípios.

Consulta Andamento
de Requerimento de

Inscrição

Situação Cadastral de
Prestadores de Outros

Municípios

 
Situação Cadastral de Prestadores de Serviço de Outros Municí pios - Consulta Situação 

Mensagem do Sistema

Nenhum cadastro encontrado com o filtro informado.

Pesquisar por: CNPJ 12292936/0001-12

Download de todos Prestadores( PDF ) 

Download de todos Prestadores( XLS )

DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Todos os Direitos Reservados
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

    __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/04/20  17:02     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 23Abr20   VALORIZACAO : 23Abr20  NUMERO  : 2020NS001257 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 12292936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA                    
  TITULO DE CREDITO : 2020NP000312            DATA VENCIMENTO  : 27Abr20        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE A NOTA FISCAL 307. Serviços de editoração/diagramação do Relatório d
  e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, do exercício 2019. SEI 000
  0659-07.2020.6.02.8000.                                                       

  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2020NE000210                                                        
            90002785M                                                      76,00
  02 531214 2020NE000210                   213110100 33903963                   
                                                                           76,00
                                                                             
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   23Abr20   17:00

 

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/04/20  17:03                                      USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 23Abr20   VENCIMENTO: 23Abr20    NUMERO  : 2020DR800071 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 12292936/0001-12  - TRES CRIATIVOS LTDA                   
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 04/2020       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2020NP000312                                 
  VALOR PRINCIPAL   :               76,00 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :               76,00     
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  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :               76,00     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 23.04.2020             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN         
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000307                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  5,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 7535  - CURITIBA                                        
  DATA EMISSAO DA NF  : 15Abr20              VALOR NF :            1.520,00     
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE A NOTA FISCAL 307. Serviços de editoração/diagramação do Relatório d
  e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, do exercício 2019. SEI 000
  0659-07.2020.6.02.8000.                                                       
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   23Abr20   17:00

  GISS ON LINE: não necessário.
 
                                                                                

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/04/20  17:01     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 23Abr20   VALORIZACAO : 23Abr20  NUMERO  : 2020NS001258 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 12292936/0001-12 - TRES CRIATIVOS LTDA                    
  TITULO DE CREDITO : 2020NP000312            DATA VENCIMENTO  : 27Abr20        
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        1.444,00
                                                                      
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   23Abr20   17:00
  OP 426

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 23/04/2020, às 17:31, 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
0690501 e o código CRC DA38EF61.

0000659-07.2020.6.02.8000 0690501v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
 
Tendo em vista a conclusão dos atos da gestão

contratual, direciono os autos à COFIN para os fins previstos
na Instrução Normativa nº 01/2018 deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2020, às 21:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692773 e o código CRC 350DEEDD.

0000659-07.2020.6.02.8000 0692773v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À SCON,
Para as providências do despacho GSAD (0692773).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/04/2020, às 21:37, 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
0692859 e o código CRC A48065F5.

0000659-07.2020.6.02.8000 0692859v1

Despacho COFIN 0692859         SEI 0000659-07.2020.6.02.8000 / pg. 316



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA.
 
Senhora Chefe,
 
Destacando que, à vista do conteúdo destes autos,

não restam providências de ordem orçamentária/financeira
relativa à contratação firmada, em especial pelo que assevera
o gestor contratual, posto que atesta a realização dos serviços
sem resalvas posteriores, com como tendo em vista o
consequente pagamento e retenções que alcançam o valor
total empenhado, enviamos a Vossa Senhoria os presentes 
para arquivamento/conclusão, em consonância com os
procedimentos insertos no art. 2º da Instrução Normativa nº
01/2018, alertando para o fato de que alterações realizadas na
composição das unidades deste Órgão relocou para essa seção
as atividades de arquivo.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 28/04/2020, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693164 e o código CRC 6A9FA474.

0000659-07.2020.6.02.8000 0693164v1
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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 abril de 2020.
Ao Setor de Arquivo em cumprimento  o art. 2º da

Instrução Normativa nº 01/2018.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 28/04/2020, às 15:06, 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
0693371 e o código CRC BFC20589.

0000659-07.2020.6.02.8000 0693371v1
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De: "haroldocanuto" <haroldocanuto@tre-al.jus.br>

Para: "comercial" <comercial@trescriativos.com>

Data: 30/04/2020 03:13 PM

Assunto: Re: [cofin] Impostos descontados indevidamente

Prezado,

O Decreto municipal de Maceió nº 8624, de 06/09/2018, determina que os tomadores de serviço devem reter o
ISS dos serviços contratados, caso o prestador não possua cadastro no CENE de Maceió. Com base nesse decreto
recolhemos o imposto para a Prefeuitura de Maceió.

Atenciosamente,

Haroldo Antonio Canuto Neto
Analista Judiciário
COFIN - TRE/AL
Telefone: (82) 2122-7785

From: "comercial" <comercial@trescriativos.com>
To: <COFIN@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 28 Apr 2020 15:07:44 -0300
Subject: [cofin] Impostos descontados indevidamente

Boa tarde es
mados.
Entro em contato com vocês pois iden
ficamos um erro no
pagamento da nossa Nota Fiscal Nº 307, onde foi descontado

indevidamente o imposto do ISS. Falamos do processo Nº
0000659-07.2020.6.02.8000 (diagramação de relatório do TRE).
O ISS é descontado na origem da nossa nota fiscal, ou seja na cidade

de Curi
ba. Por tanto, solicito o estorno de R$ 76,00 que será pago
posteriormente em Curi
ba.
Desculpa o incómodo e agradeço desde já, ficando a disposição para

esclarecer qualquer dúvida.

Seguem meus dados bancários para o depósito:

Banco do Brasil

Agência: 38-8
C.C.: 113060-9

Empresa: Três Cria
vos Ltda. ME
CNPJ: 12.292.936/0001-12

AAe.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient...
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ATENÇÃO - AVISO LEGAL - Esta mensagem é des
nada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
legalmente privilegiada. Se você não for des
natário desta mensagem, desde já fica no
ficado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de
qualquer forma, u
lizar a informação con
da nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos
retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de
eficácia e validade a mensagem que con
ver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient...
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