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

 

Memorando nº 1252 / 2022 - TRE-AL/PRE/PREG
Maceió, 30 de outubro de 2022.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Fracasso do ITEM 1 "MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS" do Pregão
Eletrônico n.º 87/2022

 

Prezado Secretário,
 
Cumpre-nos informar que o item 01 "MEXEDORES

DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS"  do Pregão Eletrônico n.º
87/2022, foi "fracassado", tendo em vista que o
único lance ofertado estava bem acima do valor estimado por este
Tribunal, conforme Ata (1184003) e Termo de Adjudicação (1184005)
extraídos dos autos relacionados do PA: 0008544-04.2022.6.02.8000.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 30/10/2022, 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
1189758 e o código CRC D2322982.

0011205-53.2022.6.02.8000 1189758v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2022.
À SEALMOX/COMAP, para ciência da informação

veiculada no Memorando 1252 (doc. 1189758) e instruir, se
for o caso, nova tentativa de aquisição do item para o qual o
Sr. Pregoeiro declarou fracassado o certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1189768 e o código CRC 13A04C01.

0011205-53.2022.6.02.8000 1189768v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
À SEALMOX,
Para ciência da informação veiculada no

Memorando 1252 (doc. 1189758) e instruir, se for o caso,
nova tentativa de aquisição do item para o qual o Sr.
Pregoeiro declarou fracassado o certame, conforme despacho
GSAD 1189768.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 03/11/2022, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190501 e o código CRC 4AF253E0.

0011205-53.2022.6.02.8000 1190501v1
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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. OBJETO – Aquisição de material de consumo, copa&cozinha
(339030.21)/acondicionamento e embalagens (339030.19), conforme especificado
no ANEXO ÚNICO (1190679), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023. A
aquisição está prevista no PAC SEALMOX 2022- JCGA, SEI nº 0007920-
86.2021.6.02.8000.
1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por Item, via Aquisição imediata.
1.2 Justifica-se a aquisição por serem itens essenciais à manutenção das
atividades  rotineiras do órgão e sendo os itens de durabilidade prolongada e de
fácil estimativa de consumo, optamos por aquisição imediata.
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 12 dias corridos.
2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas
por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;
3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua
Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário
das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–
feiras..
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
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recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto
por período superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.
6. - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL.
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5. 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.
6.6. Havendo atraso no pagamento, serão aplicados encargos moratórios,
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam
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constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e
seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG.
 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 03/11/2022, às 14:55, 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
1190677 e o código CRC 80BA2E88.

0011205-53.2022.6.02.8000 1190677v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ITEM MATERIAL UNIDADE TOTAL DA
AQUISIÇÃO

1
MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido
em material biodegradável, em bambu ou madeira de reflorestamento. Acondicionados em caixa ou sacos de
papel, cotendo 500 unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.
Apresentação em caixa ou embalagens de papel.

CAIXA 100

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 03/11/2022, às 14:55, 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
1190679 e o código CRC E2AA80A9.

0011205-53.2022.6.02.8000 1190679v2

Anexo ÚNICO (1190679)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 7



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

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de mexedores

descartáveis para bebidas, encaminho o Termo de Referência
SEALMOX 1190677 e seu anexo único, 1190679, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 04/11/2022, às 08:16, 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
1191243 e o código CRC E70E5640.

0011205-53.2022.6.02.8000 1191243v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2022.
À SEIC, para instrução prévia, com vista a aferir a

estimativa da aquisição de que trata o Termo de Referência
SEALMOX 1190677.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1192270 e o código CRC 0D2B5B73.

0011205-53.2022.6.02.8000 1192270v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2022.
 
À Sealmox,
 
Em atenção às especificações presentes no Termo

de Referência e Anexo (1190677 e 1190679), após pesquisa no
mercado, para deliberação de Vossa Senhoria, registramos
que visualizamos maior oferta do item requerido em
embalagens diversas da informada no citado TR (apresentação
em caisa ou embalagens de papel), tendo sido encontrado em
embalagens de papel apenas o da marca Billa, abaixo.

 

Empresa
Valor
(500

unidades)

https://www.loja.whbdescartaveis.com/mexedor-de-bambu-c200-unidades?
utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant

R$ 10,50

https://www.amazon.com.br/Mexedor-Madeira-Caf%C3%A9-Curto-Biodegrad%C3%A1vel/dp/B08T3YWMBC/ref=sr_1_3?
keywords=mexedor+bambu&qid=1667827634&qu=eyJxc2MiOiIxLjcxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sr=8-
3

R$ 22,99

https://www.magazineluiza.com.br/mexedor-de-madeira-para-cafe-10cm-billa-cx-c-1000un/p/eh9350c540/ud/mexd/?
&seller_id=cepelcombr

R$ 16,30

https://www.gimba.com.br/mexedor-e-pazinha/mexedor-sustentavel-de-madeira-pt-200-un-theoto/?PID=58334
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R$ 9,88

https://www.magazineluiza.com.br/mexedor-de-bambu-biodegradavel-eco-bompack-cafe-cha-bebidas-10cm-500-
unidades/p/cea3fbh7j4/ud/mexd/

R$ 9,10

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/11/2022, às 10:58, 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
1192537 e o código CRC 9F9985A5.

0011205-53.2022.6.02.8000 1192537v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2022.
À SEIC,
 
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC (1192537), para viabilizar

maior oferta do item requerido, concordamos em aceitar embalagens
diversas da informada no citado TR (1190679).

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 09/11/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1195687 e o código CRC 3C72AA5B.

0011205-53.2022.6.02.8000 1195687v1
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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. OBJETO – Aquisição de material de consumo, copa&cozinha
(339030.21)/acondicionamento e embalagens (339030.19), conforme especificado no
ANEXO ÚNICO (1190679), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023. A aquisição está prevista
no PAC SEALMOX 2022- JCGA, SEI nº 0007920-86.2021.6.02.8000.

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por Item, via Aquisição imediata.

1.2 Justifica-se a aquisição por serem itens essenciais à manutenção das atividades 
rotineiras do órgão e sendo os itens de durabilidade prolongada e de fácil estimativa de
consumo, optamos por aquisição imediata.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 12 dias corridos.

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

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

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua
Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08
às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras..

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

6.5. 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.

6.6. Havendo atraso no pagamento, serão aplicados encargos moratórios, apurados
desde a data do primeiro dia útil do atraso até a data do efetivo pagamento, desde que
o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 09/11/2022, às 16:29, 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
1195721 e o código CRC EAD3C36A.

0011205-53.2022.6.02.8000 1195721v2
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Anexo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ITEM MATERIAL UNIDADE TOTAL DA
AQUISIÇÃO

1
MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido
em material biodegradável, em bambu. Acondicionados em caixa ou sacos, cotendo 500 unidades, cada.
Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.

CAIXA 50

2
MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido
em material biodegradável, em madeira de reflorestamento. Acondicionados em caixa ou sacos, cotendo
1000 unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade. 

CAIXA 50

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 09/11/2022, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1195722 e o código CRC 9682874B.

0011205-53.2022.6.02.8000 1195722v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2022.
 

Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de aquisição de material de consumo, copa

& cozinha - mexedores descartáveis para bebidas, ara atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme
especificações presentes em Termo de Referência e Anexo
(1195721 e 1195722).

 
Vieram os autos para aferição da estimativa de

aquisição de tais itens - Despacho GSAD (1192270).
 
Num segundo momento, a unidade demandante

apresentou novo Anexo Único (1195850), alterando es
especificações dos itens, em especial, quanto à apresentação
e embalagem.

 
Visando a estimar o valor da presente contratação,

buscamos preços de itens junto a empresas da área através da
internet, tendo em vista as restrições do mercado local. A
partir disto, obtivemos o seguinte panorama:

 
MEXEDOR BAMBU 1196892

FORNECEDOR VALOR DA UNIDADE VALOR TOTAL

WHB
DESCARTÁVEIS R$ 0,021 R$ 525,00

QUALIFEST R$ 0,075 R$ 1.875,00

CARREFOUR R$ 0,050 R$ 1.250,00
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MEDIANA R$ 0,050 R$ 1.250,00

 
MEXEDOR MADEIRA 1196893

FORNECEDOR VALOR DA UNIDADE VALOR TOTAL
AMAZON R$ 0,046 R$ 1.150,00
GIMBA R$ 0,019 R$ 493,75
AMERICANAS R$ 0,046 R$ 1.150,00
MAGAZINE LUIZA R$ 0,042 R$ 1.041,00
MEDIANA R$ 0,044 R$ 1.100,00

 
Desta forma, estimamos a presente contratação em

R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) e
tendo em vista outras aquisições ocorridas neste exercício,
sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019,
com participação exclusiva de micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 11/11/2022, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/11/2022, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1195724 e o código CRC 1FAF1BA7.

0011205-53.2022.6.02.8000 1195724v1
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Anexo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ITEM MATERIAL UNIDADE TOTAL DA
AQUISIÇÃO

1
MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido
em material biodegradável, em bambu. Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em embalagens
com até 500 unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.

UNIDADE 25.000

2
MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido
em material biodegradável, em madeira de reflorestamento. Acondicionados em caixa ou sacos,
acondicionados em embalagens com até 500 unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, data de
fabricação e quantidade. 

UNIDADE 25.000

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 09/11/2022, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1195850 e o código CRC FA099A2E.

0011205-53.2022.6.02.8000 1195850v2
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https://www.loja.whbdescartaveis.com/mexedor-de-bambu-c200-unidades?
utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant

https://www.lojaqualifest.com.br/produto/106-mexedor-de-cafe-em-bambu-11cm-100-unidades?
srsltid=AYJSbAe0ibm71vBUF8Q_uLuM1-TojqG7QDMWa0UmoJMaJLUOMO0LlTpA3k0

Cotação Bambu (1196892)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 21



https://www.carrefour.com.br/mexedor-palheta-de-madeira-para-cafe-9cm-com-200un-
mp924179650/p
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https://www.amazon.com.br/Mexedor-Madeira-Caf%C3%A9-Curto-Biodegrad%C3%A1vel/dp/
B08T3YWMBC/ref=asc_df_B08T3YWMBC/?tag=googleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379715601072&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10075848273731795870
&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001506&hvtargid=
pla-1741199253346&psc=1

https://www.gimba.com.br/mexedor-e-pazinha/mexedor-sustentavel-de-madeira-pt-200-un-theoto/?
PID=58334&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=google
shopping&gclid=EAIaIQobChMIsvjvsKWk-wIVQkBIAB2iSw8CEAQYBSABEgKYtfD_BwE
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https://www.americanas.com.br/produto/3206248861?
epar=bp_pl_00_go_mercado_pmax_bebida&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=6082a78a0c070
44266843c09&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIsvjvsKWk-
wIVQkBIAB2iSw8CEAQYBCABEgJdLfD_BwE

https://www.magazineluiza.com.br/mexedor-palheta-de-madeira-para-cafe-9cm-pacote-500-unid-
gaboardi/p/dk51e0a8j1/ud/mexd/?
&seller_id=olistsp&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=68055&
gclid=EAIaIQobChMIiuXQs6qk-wIVAsKRCh0HrgDpEAQYEyABEgK4jvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2022.
Em atenção ao Despacho SEIC 1195724, aprovo a

versão revisada do Termo de Referência (doc. 1195721) e
respectivo anexo (doc. 1195850) e remeto os autos à SGO,
para reserva de crédito, e à SLC, para elaborar a minuta do
edital, na forma sugerida na instrução levada a termo pela
SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2022, às 23:46, 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
1198064 e o código CRC 48D11169.

0011205-53.2022.6.02.8000 1198064v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  17/11/2022 18:09
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 294

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

17/11/2022 0011205-53.2022.6.02 - 2.350,00

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

Reserva de crédito Aquisição de material de consumo, copa e cozinha . Proc 0011205-53.2022.6.02 .

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

17/11/2022 Inclusão 2.350,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

17/11/2022 18:08:33
Operação
Inclusão

SIAFI - Pré-Empenho  (1200232)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 26



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 294-2022. 2022RO001618 .

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/11/2022, às 18:38, 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
1200233 e o código CRC C4B8D506.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0011205-53.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de XXXX 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XXh 

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

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a 
aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e 
embalagens, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração 
deste Regional. 

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, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo, 
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, 
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação 
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

3.2. 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. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

1.1.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 

3.4. 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; 
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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. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

 
4.4. 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. 

4.5. 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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 
5.1. 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 
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documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

data de sua apresentação. 

Minuta de edital (1202741)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 31



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

5 

  

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

6.6.1. 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. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

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

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

 
7.2. 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. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5. 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. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8. 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. 
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7.9. 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. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

7.17. 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. 

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

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.21. 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. 

7.22. 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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

dentre as propostas empatadas. 

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
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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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
A, que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2. 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. 

8.4. 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. 

 
8.5. 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. 

 
8.6. 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. 

8.6.1. 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. 

8.7. 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. 

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

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

Minuta de edital (1202741)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 35



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

9 

  

 

8.10. 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. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2. 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. 

9.2.1. 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. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.5.1. 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 
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data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

 
9.7. 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. 

 
9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
9.9. 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. 

 
9.9.1. 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. 

 
9.10. 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: 

9.10.1. 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; 
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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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

9.10.2.1. 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. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 
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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. 

9.10.2.3. 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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
9.10.2.4. 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. 

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 
9.10.2.6. 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. 

9.10.2.7. 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. 

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 
 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
10.1. 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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2. 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. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. 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). 

10.4.1. 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. 

10.5. 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. 

 
10.6. 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. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11 - DOS RECURSOS. 

 
11.1. 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 

Minuta de edital (1202741)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 40



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

14 

  

 

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. 

11.2. 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 
12.1. 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. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

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

ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1. 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. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 23.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. 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. 

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

14.5. 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. 

14.6. 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. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

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

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

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

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 
entrega 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 
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aplicação das sanções cabíveis. 
 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro 
Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, Tel: (82) 3328-1947, ou em outro 
local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, durante o seu horário 
normal de expediente. 

 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja feita a 
verificação da conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na 
proposta de preço e nos termos de referência;  

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

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

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

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

 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 

 
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 entregar a documentação exigida no edital; 

 II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto;  

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato;  

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

VIII - declarar informações falsas; e  

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

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

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

 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido na alínea “b” acima; 

 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
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multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 

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

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

 

17.9. 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. 

 
17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, 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. 

 
17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 

8.666/1993. 
 

17.12. 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. 

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

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

 
17.14. 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. 

 
17.14.1.    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. 

 
17.15. 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. 

 

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

Minuta de edital (1202741)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 45



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

19 

  

 

 

18 - DO PAGAMENTO 
 

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

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
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 2022, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
20.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de 
Empenho ou outro instrumento hábil; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, 
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podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá 
ou justificará de imediato; 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual; 

e) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste 
Edital; 

f) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via; 

g) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 
execução do objeto. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 12 dias corridos.  

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

c).1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.  

c).2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

c) .2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

c) .2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

c) .2.3 – registro no Ministério da Saúde; 

c) .2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

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

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

f) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

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

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

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

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

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3. 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. 

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

23.5. 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. 

23.6. 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. 

23.7. 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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
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peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 

23.11. 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. 

 
23.12. 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. 

 

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo, copa&cozinha (339030.21)/acondicionamento e 
embalagens (339030.19), conforme especificado no ANEXO I-A, para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023. A aquisição está 
prevista no PAC SEALMOX 2022- JCGA, SEI nº 0007920-86.2021.6.02.8000. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor preço por Item, 
via Aquisição imediata. 

1.2 Justifica-se a aquisição por serem itens essenciais à manutenção das atividades  rotineiras do órgão e 
sendo os itens de durabilidade prolongada e de fácil estimativa de consumo, optamos por aquisição 
imediata. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 12 dias corridos. 

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
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2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel Pedro Lima, 
230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-
feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório na 
nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 
pela legislação tributária. 

6.5. 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. 

6.6. Havendo atraso no pagamento, serão aplicados encargos moratórios, apurados desde a data do 
primeiro dia útil do atraso até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha 
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou 
em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG. 

 

 Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de Seção Substituto, em 
09/11/2022, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

       VALOR  
 TOTAL 

 

 

1 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em 
bambu. Acondicionados em caixa ou 
sacos, acondicionados em 
embalagens com até 500 unidades, 
cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade. 

 
 
 

UNIDADE 

 
 
 

25.000 

 
 
 
 

R$ 0,050 

 
 
 

 
R$ 1.250,00 

 

 

 

2 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em madeira 
de reflorestamento. Acondicionados 
em caixa ou sacos, acondicionados 
em embalagens com até 500 
unidades, cada. Identificação da 
empresa, CNPJ, data de fabricação e 
quantidade.  

 
 
 
 

UNIDADE 

 
 
 
 

25.000 

 
 
 

 
R$ 0,044 

 
 
 
 

R$ 1.100,00 
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ANEXO II 

Dados da Empresa: 

 
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 

Razão Social 
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INFORMAÇÃO Nº 7481 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital

visando à aquisição de material de consumo - copa e cozinha,
acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no
exercício de 2022/2023.

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

Na minuta não constam exigências de qualificação
técnica e financeira, em conformidade com o Termo de Referência.
Caso seja julgada pertinente sua inclusão, solicito a indicação dos
termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

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, como já foi devidamente
fundamentado em outros procedimentos que seguiram a mesma
sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado Acórdão
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sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado Acórdão
2.166/2014 – Plenário:

 

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

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo
concordância com os termos da minuta apresentada, seja dado
encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
22/11/2022, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/11/2022, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1202750 e o código CRC 33C1106B.

0011205-53.2022.6.02.8000 1202750v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2022.
Reporto-me à Informação 7481, da SLC

(doc. 1202750), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, com vista a
análise e, se for o caso, aprovação, da minuta do edital
(doc. 1202741).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2022, às 23:39, 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
1204151 e o código CRC D630D3FB.

0011205-53.2022.6.02.8000 1204151v1
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PROCESSO : 0011205-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1793 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de análise da minuta de edital de pregão
eletrônico, visando a repetição do certame, tendo em vista
que o Pregão Eletrônico nº 87/2022 restou encerrado como
"Licitação Fracassada" pelo pregoeiro para o item 01
"mexedores descartáveis para bebidas", conforme se observa
da Ata (1184003) e do Termo de Adjudicação (1184005)
extraídos dos autos relacionado, o Processo Administrativo
nº 0008544-04.2022.6.02.8000.

 
O edital almeja a aquisição de material de consumo,

expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e embalagens,
tudo de acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Regional.

 
Constam dos autos todas as peças essenciais, já

citadas no Parecer nº 1494 (1159690), da lavra desta
Assessoria Jurídica, nos autos do Processo SEI nº 0008544-
04.2022.6.02.8000, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aqueles documentos e acrescentamos os novos
elementos a seguir.

 
A Seção de Almoxarifado efetivou a juntada de novo

Termo de Referência (1195721) e respectivo anexo único
(1155722). 

 
A Seção de Instrução de Contratações, atuando nos

autos, com lastro em preços de itens junto a empresas da área
através da internet e outras aquisições ocorridas neste
exercício, tendo em vista as restrições do mercado local,
contabilizou o valor total em R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e
cinquenta reais), sugerindo, por fim, a realização de licitação
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº
10.024/2019, com participação exclusiva de micro e pequenas
empresas.

 
A SLC inseriu nova minuta (1202741), nos mesmos

moldes do edital anterior, apenas com os devidos ajustes
necessários a melhor otimização do procedimento.

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
É de registar, por oportuno, que consta do

processo a aprovação do novo termo de referência e seu
anexo único, pela autoridade competente, conforme nos faz
vez o Despacho GSAD 1198064.

 
Assim, esta AJ-DG, em complementação ao Parecer

nº 1494 (1159690), da lavra desta Assessoria Jurídica,
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efetivado nos autos do Processo SEI nº 0008544-
04.2022.6.02.8000, e nos termos do parágrafo único do art.
38, da Lei nº 8.666/93, aprova a minuta do edital de licitação
(1202741), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de
material de consumo, expediente/copa e cozinha/
acondicionamento e embalagens, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/11/2022, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1205528 e o código CRC 03D2939E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de novembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de repetição de licitação para aquisição

do item 01 "mexedores descartáveis para bebidas", que restou
fracassado no Pregão Eletrônico nº 87/2021, conforme se
observa da Ata (1184003) e do Termo de Adjudicação
(1184005) extraídos dos autos relacionado, o Processo
Administrativo nº 0008544-04.2022.6.02.8000.

Considerando a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer AJ-DG nº 1793/2021 (1205528), aprovando a
Minuta de Edital (1202741), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa para repetição do presente certame,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material de
consumo, expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e
embalagens, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/11/2022, às 14:04, 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
1205555 e o código CRC 07F9F723.
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PROCESSO : 0011205-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. 

 

Decisão nº 5185 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 1206005.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no
exercício de 2022/2023, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência constante do evento SEI
nº 1195721 e seu Anexo Único 1155722.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
1202741, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1793/2022 (1205528) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/12/2022, às 11:27, 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
1206231 e o código CRC 5473A60A.
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/11/2022, às 09:05, 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
1206698 e o código CRC 4AE98A05.
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 5185, da

Presidência (doc. 1206231).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/12/2022, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210790 e o código CRC 03959581.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
À SAD,
Questionando se o pregão deverá ser agendado

para o recesso ou se para o próximo exercício.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/12/2022, 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
1211824 e o código CRC D6D0579B.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
Em face do questionamento veiculado no Despacho

SLC 1211824, solicito a SEALMOX reprogramar a contratação
para o próximo exercício, devendo indicar a previsão
orçamentária constante do planejamento da Unidade para
tanto.

Cópia à COFIN, para ciência, posto haver reserva
de crédito nestes autos (doc. 1200232).

Em paralelo, considerando o baixo valor estimado
para a aquisição, solicito à SEIC reavaliar o enquadramento,
no sentido de confirmar se, de fato, o limite para aquisições
diretas fora ultrapassado, considerando o fato de que no
Despacho 1195724 a Unidade condiciona a melhor juízo o
indicativo de pregão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2022, às 23:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211937 e o código CRC 11DE038F.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1211937).
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/12/2022, às 10:55, 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
1211939 e o código CRC 44037142.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Os autos vieram  para reavaliar o enquadramento,

no sentido de confirmar se, de fato, o limite para aquisições
diretas fora ultrapassado, considerando o fato de que no
Despacho 1195724 a Unidade condiciona a melhor juízo o
indicativo de pregão, Despacho GSAD - 1211937.

 
Esta unidade estimou a presente contratação em

R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) e,
tendo em vista a existência de outras aquisições semelhantes
(descartáveis) ocorridas neste exercício, sugeriu a realização
de pregão - Despacho SEIC - 1195724.

 
Tendo em vista o valor médio estimado,

esclarecemos que, caso a presente aquisição ocorra nesta
exercício, deverá ser realizada mediante pregão, uma vez que
o limite para aquisição direta deste itens e assemelhados já foi
ultrapassado em 2022.

 
Noutro giro, se a aquisição for reprogramada para

2023, poderá ser realizada, naquele exercício, por aquisição
direta em razão do valor, caso ocorra antes de outras
despesas semelhantes.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
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de Seção Substituto, em 07/12/2022, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1212439 e o código CRC 4BE90B71.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Ciente da necessidade de reprogramação da

despesa para o próximo exercício, informando que há
previsão orçamentária para a aquisição do item na POA 2023,
cujo planejamento de aquisição consta do PAC 2023 em
formulário SEALMOX de evento 1051933.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/12/2022, às 20:34, 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
1213008 e o código CRC 70A9A799.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para programar o certame

para a primeira data possível em 2023.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2022, às 21:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1213009 e o código CRC 5BBEAA12.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 294 - RO 1775

Observação:

Anulação. Contratação ficará para 2023.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 08/12/2022, às 10:29, 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
1213109 e o código CRC 3D19C446.
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2022.
À SLC,
Para abertura da fase externa para a primeira data

possível em 2023.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 09/12/2022, às 07:28, 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
1213366 e o código CRC 76ED5EEB.
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2023.
À SEIC,
Solicitando a indicação de CATMATs para os itens

a ser licitados.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/01/2023, às 14:31, 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
1227411 e o código CRC 4A3436DC.
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2023.
Prezada Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho SLC 1227411,

sugerimos a utilização do CATMAT 229957 - Espátula -
Material: Madeira  Peso Aproximado: 0,50 G Aplicação: Mexer
Líquidos Como Café/Chá/Sucos  Comprimento: 8,50 CM que
acreditamos poderá abarcar os dois itens (bambu ou madeira
reflorestada) e já foi utilizado anteriormente.

 
Atenciosamente,
 
 

  

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 10/01/2023, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1227419 e o código CRC 7CF0B914.
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DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2023.
À SGO, 
Para fins de  reserva de crédito.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/01/2023, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1228323 e o código CRC 6592B13E.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 

 

PROCESSO Nº 0011205-53.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 1º de fevereiro 2023 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h 

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

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição 
de material de consumo, expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e embalagens, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Regional. 

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, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo, 
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, 
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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3.2. 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. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

1.1.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 

3.4. 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 
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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. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

 
4.4. 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. 

4.5. 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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 
5.1. 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. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
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Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
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6.6.1. 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. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

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

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

 
7.2. 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. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5. 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. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8. 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. 

   

7.9. 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 
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fechado. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

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

7.17. 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. 

7.18. 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. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 
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Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.21. 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. 

7.22. 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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

dentre as propostas empatadas. 

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
8.1. 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. 

8.2. 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 
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n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. 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. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-A, 
que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2. 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. 

8.4. 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. 

 
8.5. 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. 

 
8.6. 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. 

8.6.1. 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. 

8.7. 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. 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2. 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. 

9.2.1. 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. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

 
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

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

9.6. 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. 

 
9.7. 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. 

 
9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
9.9. 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. 

 
9.9.1. 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. 

 
9.10. 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: 

9.10.1. 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; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3. 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 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 
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patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
9.10.2.4. 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. 

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 
9.10.2.6. 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. 

9.10.2.7. 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. 

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 
 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1. 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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2. 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. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. 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). 

10.4.1. 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. 

10.5. 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. 

 
10.6. 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. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11 - DOS RECURSOS. 

 
11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 
12.1. 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. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

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

ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. 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. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

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

Edital sem efeito (1231103)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 89



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

15 

  

 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 23.11 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. 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. 

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

14.5. 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. 

14.6. 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. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

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

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

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

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 
entrega 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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro 
Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, Tel: (82) 3328-1947, ou em outro 
local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, durante o seu horário 
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normal de expediente. 
 

16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja feita a verificação 
da conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de 
preço e nos termos de referência;  

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

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

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

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

 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 17. 

 
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 entregar a documentação exigida no edital; 

 II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto;  

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato;  

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo;  

VIII - declarar informações falsas; e  

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

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

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

 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea 
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido na alínea “b” acima; 

 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

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

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

 

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
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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. 

 
17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, 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. 

 
17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 

8.666/1993. 
 

17.12. 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. 

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

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

 
17.14. 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. 

 
17.14.1.    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. 

 
17.15. 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. 

 

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

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
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 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
20.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de 
Empenho ou outro instrumento hábil; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, 
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou 
justificará de imediato; 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual; 

e) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste 
Edital; 

f) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via; 
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g) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 
execução do objeto. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 12 dias corridos.  

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

c).1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.  

c).2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

c) .2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

c) .2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

c) .2.3 – registro no Ministério da Saúde; 

c) .2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

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

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

f) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

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

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

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

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

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito 
Público. 
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3. 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. 

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

23.5. 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. 

23.6. 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. 

23.7. 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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 

23.11. 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. 

 
23.12. 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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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

 

Maceió/AL, 17 de janeiro de 2022. 

 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo, copa&cozinha (339030.21)/acondicionamento e 
embalagens (339030.19), conforme especificado no ANEXO I-A, para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023. A aquisição está 
prevista no PAC SEALMOX 2022- JCGA, SEI nº 0007920-86.2021.6.02.8000. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor preço por Item, 
via Aquisição imediata. 

1.2 Justifica-se a aquisição por serem itens essenciais à manutenção das atividades  rotineiras do órgão e 
sendo os itens de durabilidade prolongada e de fácil estimativa de consumo, optamos por aquisição 
imediata. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 12 dias corridos. 

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
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2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel Pedro Lima, 230, 
Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras 
e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório na 
nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 
pela legislação tributária. 

6.5. 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. 

6.6. Havendo atraso no pagamento, serão aplicados encargos moratórios, apurados desde a data do 
primeiro dia útil do atraso até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, 
por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG. 

 

 Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de Seção Substituto, em 
09/11/2022, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

       VALOR  
 TOTAL 

 

 

1 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em 
bambu. Acondicionados em caixa ou 
sacos, acondicionados em 
embalagens com até 500 unidades, 
cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade. 

 
 
 

UNIDADE 

 
 
 

25.000 

 
 
 
 

R$ 0,050 

 
 
 

 
R$ 1.250,00 

 

 

 

2 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em madeira 
de reflorestamento. Acondicionados 
em caixa ou sacos, acondicionados em 
embalagens com até 500 unidades, 
cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade.  

 
 
 
 

UNIDADE 

 
 
 
 

25.000 

 
 
 

 
R$ 0,044 

 
 
 
 

R$ 1.100,00 
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ANEXO II 

Dados da Empresa: 

 
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 

Razão Social 

 

Edital sem efeito (1231103)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 102



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

  

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 

 

PROCESSO Nº 0011205-53.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 02 de fevereiro 2023 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h 

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

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição 
de material de consumo, expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e embalagens, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Regional. 

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, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo, 
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, 
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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3.2. 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. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

1.1.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 

3.4. 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 
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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. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

 
4.4. 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. 

4.5. 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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 
5.1. 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. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
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Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
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6.6.1. 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. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

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

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

 
7.2. 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. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5. 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. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8. 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. 

   

7.9. 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 
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fechado. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

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

7.17. 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. 

7.18. 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. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 
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Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.21. 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. 

7.22. 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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

dentre as propostas empatadas. 

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
8.1. 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. 

8.2. 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 
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n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. 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. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-A, 
que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

8.3.2. 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. 

8.4. 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. 

 
8.5. 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. 

 
8.6. 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. 

8.6.1. 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. 

8.7. 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. 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2. 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. 

9.2.1. 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. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

 
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

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

9.6. 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. 

 
9.7. 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. 

 
9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
9.9. 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. 

 
9.9.1. 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. 

 
9.10. 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: 

9.10.1. 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; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do 

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3. 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 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 
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patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
9.10.2.4. 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. 

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 
9.10.2.6. 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. 

9.10.2.7. 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. 

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 
 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1. 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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2. 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. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. 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). 

10.4.1. 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. 

10.5. 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. 

 
10.6. 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. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11 - DOS RECURSOS. 

 
11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 
12.1. 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. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

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

ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. 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. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
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14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 23.11 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. 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. 

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

14.5. 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. 

14.6. 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. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

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

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

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

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 
entrega 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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro 
Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, Tel: (82) 3328-1947, ou em outro 
local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, durante o seu horário 
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normal de expediente. 
 

16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja feita a verificação 
da conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de 
preço e nos termos de referência;  

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

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

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

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

 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 17. 

 
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 entregar a documentação exigida no edital; 

 II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto;  

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato;  

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo;  

VIII - declarar informações falsas; e  

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

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

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

 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea 
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido na alínea “b” acima; 

 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

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

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

 

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
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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. 

 
17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, 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. 

 
17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 

8.666/1993. 
 

17.12. 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. 

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

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

 
17.14. 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. 

 
17.14.1.    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. 

 
17.15. 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. 

 

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

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
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 2023, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
20.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de 
Empenho ou outro instrumento hábil; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, 
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou 
justificará de imediato; 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 
objeto contratual; 

e) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste 
Edital; 

f) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via; 
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g) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 
execução do objeto. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 12 dias corridos.  

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

c).1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.  

c).2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

c) .2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

c) .2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

c) .2.3 – registro no Ministério da Saúde; 

c) .2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

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

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

f) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

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

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

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

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

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito 
Público. 
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22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3. 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. 

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

23.5. 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. 

23.6. 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. 

23.7. 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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 

23.11. 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. 

 
23.12. 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 02/2022 - assinado (1231618)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 123



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

22 

  

 

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

 

Maceió/AL, 18 de janeiro de 2022. 

 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo, copa&cozinha (339030.21)/acondicionamento e 
embalagens (339030.19), conforme especificado no ANEXO I-A, para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023. A aquisição está 
prevista no PAC SEALMOX 2022- JCGA, SEI nº 0007920-86.2021.6.02.8000. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor preço por Item, 
via Aquisição imediata. 

1.2 Justifica-se a aquisição por serem itens essenciais à manutenção das atividades  rotineiras do órgão e 
sendo os itens de durabilidade prolongada e de fácil estimativa de consumo, optamos por aquisição 
imediata. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 12 dias corridos. 

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
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2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel Pedro Lima, 230, 
Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras 
e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório na 
nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 
pela legislação tributária. 

6.5. 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. 

6.6. Havendo atraso no pagamento, serão aplicados encargos moratórios, apurados desde a data do 
primeiro dia útil do atraso até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, 
por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG. 

 

 Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de Seção Substituto, em 
09/11/2022, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

       VALOR  
 TOTAL 

 

 

1 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em 
bambu. Acondicionados em caixa ou 
sacos, acondicionados em 
embalagens com até 500 unidades, 
cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade. 

 
 
 

UNIDADE 

 
 
 

25.000 

 
 
 
 

R$ 0,050 

 
 
 

 
R$ 1.250,00 

 

 

 

2 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em madeira 
de reflorestamento. Acondicionados 
em caixa ou sacos, acondicionados em 
embalagens com até 500 unidades, 
cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade.  

 
 
 
 

UNIDADE 

 
 
 
 

25.000 

 
 
 

 
R$ 0,044 

 
 
 
 

R$ 1.100,00 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO II 

Dados da Empresa: 

 
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 

Razão Social 
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18/01/23, 17:36 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 18/01/2023 17:36:31 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


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

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas  - Pre

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Data da Publicação/Divulgação
20/01/2023

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2023NE999999

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

A partir de 20/01/2023 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

Entrega da Proposta

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

Abertura da Licitação

Em 02/02/2023  às 14:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
18/01/2023  às 17:33 012.995.344-06

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável

pelo Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500002202300001 20269183 18/01/2023
17:33 01299534406 20/01/2023 Em

Editoração
18/01/2023

17:33 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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18/01/23, 17:36 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=36302507&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 18/01/2023 17:36:47 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00002/2023 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 229957 - Espátula
Unidade de Fornecimento
Unidade 
Descrição Detalhada

Espátula Material: Madeira , Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como Café/Chá/Sucos , Comprimento: 
8,50 C

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
25000 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 1.250,00

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 25000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

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

10/11/2022 525,00 01.188.900/0001-
77

WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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18/01/23, 17:37 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=36302516&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 18/01/2023 17:37:01 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00002/2023 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 229957 - Espátula
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Material: Madeira, Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como Café/Chá/Sucos, Comprimento: 8,50 CM,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
25000 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 1.100,00

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 25000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

10/11/2022 493,75 33.325.650/0001-66 GIBA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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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 05302023012000119
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Nº 15, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0041105-22.2022.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.020.11.2022 ao
Contrato nº 04.020.10.2022; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - VUNESP, CNPJ nº
51.962.678/0001-96; Objeto: alteração qualitativa em relação ao originalmente disposto
nos subitens 1.1 e 1.2 da Cláusula Sétima do Contrato, consoante a Lei nº 14.456/2022,
que alterou a escolaridade do técnico de nível médio para superior; Fundamento Legal: art.
65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993; Data de assinatura: 19/01/2023; Vigência: a
partir da data de sua assinatura; Procedimento Licitatório: dispensa de licitação;
Signatários: pelo Contratante, Dra. Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal
Presidente, e pela Contratada, Sr. Antônio Nivaldo Hespanhol, Diretor-Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento n° 01/2023. CREDENCIANTE: TRF5ªRegião, CNPJ nº
24.130.072/0001-11. INTERVENIENTE: PROGRAMA DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE DO
TRF5ªRegião e das SEÇÕES JUDICIÁRIAS SOB SUA JURISDIÇÃO(TRFMED), CNPJ nº
35.755.528/0001-55. CREDENCIADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED -COOPERATIVA
NACIONAL, CNPJ nº 02.812.468/ 0001-06. Termo de Credenciamento, decorrente do
Edital de Credenciamento nº01/2022-TRF5ªR. PAV nº 0008872-42.2021.4.05.7000-
TRF5ªR. Fundamento Legal: art.230 da Lei nº 8.112/1990, art.116, caput, e 25, caput,
da Lei nº 8.666/1993, Lei Federal nº 9.656/2015, Instrução Normativa nº 05/2017-
SEGES/MPDG, Resolução CNJ nº 294/ 2019, Resolução CNJ nº 207/2015, Resolução CJF
nº 02/2008, Resoluções CJF nºs 200/2012, e 316/2014, Portaria CJF nº 352/2017,
Resolução TRF5ªR nº 18/2009, Resolução Normativa-RN n° 428/2017, Resolução
Normativa-RN ANS n° 137/2006, Resolução Normativa-RN ANS nº 259/2011 e Resolução
TRF5ªR nº 11/2020. Objeto: Credenciamento pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de operação de assistência médica, paramédica, hospitalar, ambulatorial,
psiquiátrica, internação domiciliar (Home Care), auxiliares de diagnóstico e terapia, por
meio de rede de atendimento básica e ampliada, de abrangência nacional, na
modalidade apartamento, aos beneficiários do Programa de Autogestão em Saúde da
Justiça Federal da 5ª Região (TRFMED). Preços: Conforme Anexo I - Termo de
Referência. ITEM 1- Tipo do Plano: Nacional Básico Apartamento. Tabela de Referência:
CBHPM2012. Taxa de Administração: 15%. ITEM 2- Tipo do Plano: Nacional Básico
Ampliado. Tabela de Referência: CBHPM2012. Taxa de Administração: 15%. Dotação
Orçamentária: Créditos Orçamentários, conforme os valores previstos na Lei
Orçamentária Anual para 2023. UO: 12.106-TRF5ª Região. Ação: 2004. Assistência
Médica e Odontológica. PTRES 168449. R$ 11.452.896,00. UO: 12.101-JF de Primeiro
Grau. Ação: 2004 Assistência Médica e Odontológica. PTRES 168305. R$ 56.694.456,00
Vigência: 60(sessenta) meses, a contar de sua assinatura. Assinatura: 16/01/2023.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªRegião,
Juliene Gama Tenório, Diretora Executiva do Programa de Autogestão em Saúde da
Justiça Federal da 5ª Região (TRFMED), Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra e Dr. Walter
Cherubim Bueno, ambos representantes da CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA NACIONAL.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 007/2023. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO-
EPP. OBJETO: Fornecimento de água mineral para a Subseção Judiciária de São João Del
Rei. Valor do galão de 20 litros: R$ 12,00, Valor estimado total: R$ 1.800,00. VIGÊNCIA:
19/01/2023 a 31/12/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho Julgamento
de Causas na Justiça Federal-Nacional (PTRES 168312), natureza de despesa: 339030-07.
BASE LEGAL: Processo eletrônico nº 0009216-63.2022.4.06.8001, Lei 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: em 18/01/2023, pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício Sra.
Márcia Renata de Oliveira Maronda Ponsá, pela Contratante e em 19/01/2023 pelo
Sr.Roberto Aparecido do Nascimento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2021; Processo SEI nº 0005266-
29.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93, c/c a Cláusula oitava do
instrumento contratual; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38
e a empresa MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 29.347.132/0001-76; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência por 120 (cento e vinte) dias, do Contrato, que trata da
prestação de serviços visando a elaboração de Projetos Executivos de Reforma do Fórum
Eleitoral de Maceió ( 1ª Z.E, 2ª Z.E, 3ª Z.E, 33ª Z.E e 54ª Z.E); Valor: termo aditivo sem
impacto financeiro ao contrato. Assinatura: 30/12/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2023 - UASG 070011

Nº Processo: 0011974-61.2022 . Objeto: Serviços de fornecimento de água e esgoto no
município de Boca da Mata. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: O fornecimento de água canalizada e
coleta de esgoto é exercido em regime de exclusividade e remunerado por tarifa pública
Declaração de Inexigibilidade em 20/12/2022. MAURICIO DE OMENA SOUZA. Diretor Geral.
Ratificação em 20/12/2022. OTAVIO LEAO PRAXEDES. Presidente. Valor Global: R$ 650,00.
CNPJ CONTRATADA : 12.443.701/0001-84 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

(SIDEC - 19/01/2023) 070011-70011-2023NE999999

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2023 - UASG 070011

Nº Processo: 0011984-08.2022 . Objeto: Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do
Cartório Eleitoral no Município de Coruripe Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Serviço prestado de forma exclusiva e remunerado por tarifa pública Declaração de
Inexigibilidade em 22/12/2022. MAURICIO DE OMENA SOUZA. Diretor Geral. Ratificação
em 22/12/2022. OTAVIO LEAO PRAXEDES. Presidente. Valor Global: R$ 650,00. CNPJ
CONTRATADA : 04.287.961/0001-80 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO DE
CO R U R I P E .

(SIDEC - 19/01/2023) 070011-70011-2023NE999999

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2023 - UASG 070011

Nº Processo: 0012104-51.2022 . Objeto: Contratação de serviço de água e esgoto para
imóveis que abrigam os cartório dos municípios de ARAPIRACA, GIRAU DO PONCIA N O,
CAMPO ALEGRE, SÃO SEBASTIÃO e MAJOR ISIDORO. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Serviço
prestado em regime de exclusividade e remunerado mediante tarifa. Declaração de
Inexigibilidade em 19/12/2022. MAURICIO DE OMENA SOUZA. Diretor Geral. Ratificação em
23/12/2022. OTAVIO LEAO PRAXEDES. Presidente. Valor Global: R$ 8.330,00. CNPJ
CONTRATADA : 12.294.708/0001-81 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -
CASAL.

(SIDEC - 19/01/2023) 070011-70011-2023NE999999

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2023 - UASG 070011

Nº Processo: 0010935-29.2022 . Objeto: Fornecimento de água e esgoto para os Cartórios
Eleitorais nos municípios de Penedo, Porto Real do Colégio e Pão de Açúcar Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Serviço exclusivo e remunerado mediante tarifa. Declaração de Inexigibilidade
em 23/12/2022. MAURICIO DE OMENA SOUZA. Diretor Geral. Ratificação em 26/12/2022.
OTAVIO LEAO PRAXEDES. Presidente. Valor Global: R$ 6.627,21. CNPJ CONTRATADA :
45.456.117/0001-12 AGUAS DOSERTAO S.A..

(SIDEC - 19/01/2023) 070011-70011-2023NE999999

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2023 - UASG 070011

Nº Processo: 0011767-62.2022 . Objeto: Fornecimento de água para os Cartórios Eleitorais
situado nos Municípios de JOAQUIM GOMES e PASSO DE CAMARAGIBE, além do Município
de UNIÃO DOS PALMARES/AL Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Serviço prestado em exclusividade e
remunerado mediante tarifa público. Declaração de Inexigibilidade em 06/12/2022.
MAURICIO DE OMENA SOUZA. Diretor Geral. Ratificação em 27/12/2022. OTAVIO L EAO
PRAXEDES. Presidente. Valor Global: R$ 4.039,20. CNPJ CONTRATADA : 44.992.350/0001-57
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A..

(SIDEC - 19/01/2023) 070011-70011-2023NE999999

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023 - UASG 070011

Nº Processo: 0006130-09.2017 . Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 39/2018,
que trata da locação do imóvel localizado na Praça Laurentino Gomes de Barros, nº 01 -
Centro, Joaquim Gomes/AL, pelo período de 12 (doze) meses Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Prorrogação-Imóvel onde, atualmente, já funciona o Cartório Eleitoral. Declaração de
Inexigibilidade em 15/02/2022. MAURICIO DE OMENA SOUZA. Diretor Geral. Ratificação em
16/02/2022. OTAVIO LEAO PRAXEDES. Presidente. Valor Global: R$ 16.583,69. CPF
CONTRATADA : 815.502.194-72 ELIANE MARIA DA SILVA.

(SIDEC - 19/01/2023) 070011-70011-2023NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 70011

Nº Processo: 0011205-53.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo,
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 20/01/2023 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00002-
2023. Entrega das Propostas: a partir de 20/01/2023 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/02/2023 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 18/01/2023) 70011-00001-2023NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

O Senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 37/2022 (0004402-27.2022.6.03.8000), que tem
por objeto registro de preços para condicionadores de ar tipo split.

Macapá-AP, 18 de janeiro de 2023.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 70003

Nº Processo: 012085/2022. Objeto: A prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de sala cofre, e suporte 24 horas por dia, 7dias por semana, 365dias
por ano, incluindo treinamento e o fornecimento de peças ou quaisquer outros insumos
necessários para a devida prestação dos serviços, preservando as características de
desempenho atuais, a fim de garantir a infraestrutura de alta disponibilidade do Data
Center do TRE-AM, de acordo com as especificações contidas no TR/COINFTRE-AM ANEXO
I DO EDITAL.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/01/2023 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00002-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 20/01/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/02/2023
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/01/2023) 70003-00001-2023NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 050/2021, firmado entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa DANILO PEREIRA COELHO.
OBJETO: Alteração quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº
0140362-66.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 19/01/2023. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Danilo Pereira Coelho, pela contratada.
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Tags

#Pregão (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2023/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o)
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Gestor responsável

Informação Alterações salvas

Pregões 2023
por Alex Henrique Monte Nunes (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767) — Última modificaçãohá poucos
segundos

Licitação Em Andamento

i

Número 01/2023
SEI  0007994-09.2022.6.02.8000

Data: 31/01/2023 às 14:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima
de 200 Mbps para fins de conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca/AL, conforme o edital e seus anexos .

Critérios de Sustentabilidade: (     ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total: R$ 48.901,18.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2023/pe_012023_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=18/01/2023&jornal=530&pagina=125&totalArquivos=267)

Número 02/2023
SEI 0011205-53.2022.6.02.8000

Data: 02/02/2023 às 14:00 

Objeto:  Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, conforme o
edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total: R$ 2.350,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2023/pe_022023_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=20/01/2023&jornal=530&pagina=119&totalArquivos=242)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2023.
À PREG,
Para realização do certame.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 20/01/2023, às 10:26, 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
1232583 e o código CRC 7BE70399.

0011205-53.2022.6.02.8000 1232583v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, 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 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7

Portaria 237/2022. DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS (1239004)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 138



 

Cj. Campos Experimental, 4170 – Saboeiro - Cs.12 A  

CEP: 41.180-320 - Salvador - Ba. 

Celular: + 55 71 98841-7792 / 98736-7005 / 4141-0663 

Email: liviocesar1706@gmail.com - sindicoprofissional@portellas.adm.br 

 

 
 PROPOSTA DE PREÇO 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 

 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1.1. Apresento a proposta de preço conforme condições e exigências estabelecidas 

no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 02/2023 e seus anexos. 

Item Descrição / Especificação Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

01 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes 
ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em bambu. 
Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados 
em embalagens com até 500 unidades, cada. 
Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação 
e quantidade. 

Unidade 25.000 R$ 0,03 R$ 749,00 

      

Os itens entregues terão validade conforme definido no EDITAL. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da data de apresentação da proposta no sistema. 

O prazo de execução da entrega e demais exigências, será de acordo com o estipulado 

no EDITAL. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Aviso da Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 

responsabilidades especificadas no EDITAL. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com 

suporte técnico e administrativo, mão de obra, impostos, seguros, taxas ou quaisquer 
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outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 

virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos. 

Diante disso, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, 

fornecemos os seguintes dados: 

DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: Lívio César do Espírito Santo Portella 39447308520 

Nome Fantasia: Futuro Comércio e Serviços - LCP 

CNPJ/MF: 41.765.411/0001-55 

Inscrição Estadual: 179.277.164 

Inscrição Municipal: 799.902/001-43 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12 A 

Cidade/UF: Salvador-Ba. 

CEP: 41.180-320 

Tel./Fax: 71 98841-7792 / 71 8736-7005 / 4141-0663 

E-mail:   liviocesar1706@gmail.com - sindicoprofissional@portellas.adm.br  

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 1217-3 

Conta: 64158-8 

 

QUALIFICAÇÃO DO PREPOSTO AUTORIZADO A FIRMAR CONTRATO 

 

Nome: Lívio César do Espírito Santo Portella 

CPF.: 394.473.085-20 

RG.: 02735337-03 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12ª 

CEP.: 41.180-320 

Cidade/UF.: Salvador-Ba. 
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Cargo: Diretor Proprietário 

Naturalidade: Salvador-Ba 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

Email: liviocesar1706@gmail.com 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Pregão Eletrônico. 

 

 

  

 

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

Assinatura do Fornecedor 
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 PROPOSTA DE PREÇO 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 

 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1.1. Apresento a proposta de preço conforme condições e exigências estabelecidas 

no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 02/2023 e seus anexos. 

Item Descrição / Especificação Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

      

02 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes 
ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em madeira de 
reflorestamento. Acondicionados em caixa ou 
sacos, acondicionados em embalagens com até 500 
unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade. 

Unidade 25.000 0,039. R$ 999,99 

Os itens entregues terão validade conforme definido no EDITAL. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da data de apresentação da proposta no sistema. 

O prazo de execução da entrega e demais exigências, será de acordo com o estipulado 

no EDITAL. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Aviso da Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 

responsabilidades especificadas no EDITAL. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com 

suporte técnico e administrativo, mão de obra, impostos, seguros, taxas ou quaisquer 
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outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 

virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos. 

Diante disso, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, 

fornecemos os seguintes dados: 

DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: Lívio César do Espírito Santo Portella 39447308520 

Nome Fantasia: Futuro Comércio e Serviços - LCP 

CNPJ/MF: 41.765.411/0001-55 

Inscrição Estadual: 179.277.164 

Inscrição Municipal: 799.902/001-43 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12 A 

Cidade/UF: Salvador-Ba. 

CEP: 41.180-320 

Tel./Fax: 71 98841-7792 / 71 8736-7005 / 4141-0663 

E-mail:   liviocesar1706@gmail.com - sindicoprofissional@portellas.adm.br  

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 1217-3 

Conta: 64158-8 

 

QUALIFICAÇÃO DO PREPOSTO AUTORIZADO A FIRMAR CONTRATO 

 

Nome: Lívio César do Espírito Santo Portella 

CPF.: 394.473.085-20 

RG.: 02735337-03 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12ª 

CEP.: 41.180-320 

Cidade/UF.: Salvador-Ba. 
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Cargo: Diretor Proprietário 

Naturalidade: Salvador-Ba 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

Email: liviocesar1706@gmail.com 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Pregão Eletrônico. 

 

 

  

 

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

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

DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2023.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito a análise técnica das propostas

apresentadas pela empresa Lívio César do Espírito Santo
Portella, quanto aos itens 01 e 02
(eventos 1239277 e 1239303).

 
Informo que a sessão eletrônica do PE 02/2023,

encontra-se em andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/02/2023, às 16:05, 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
1239319 e o código CRC 33286ABD.

0011205-53.2022.6.02.8000 1239319v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2023.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise técnica das propostas apresentadas pela

empresa Lívio César do Espírito Santo Portella, quanto aos
itens 01 e 02 (eventos 1239277 e 1239303), temos que:

 
O licitante não informou a MARCA dos produtos

ofertados para ambos os  itens. Faz-se necessário que o
mesmo complete as informações de sua proposta, informando
a MARCA dos produtos ofertados e, ainda, preferencialmente
que nos apresente FOTO ou CATÁLOGO dos mesmos, com
informações legíveis sobre os itens.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/02/2023, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1239606 e o código CRC 1DF6AF93.

0011205-53.2022.6.02.8000 1239606v1
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 PROPOSTA DE PREÇO 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 

 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1.1. Apresento a proposta de preço conforme condições e exigências estabelecidas 

no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 02/2023 e seus anexos. 

Item Descrição / Especificação Unidade 

 
Marca Quant. 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes 
ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em bambu. 
Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados 
em embalagens com até 500 unidades, cada. 
Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação 
e quantidade. 

UN 

 
 
 
 
BOMPACK 

25.000 R$ 0,029 R$ 749,00 

       

Os itens entregues terão validade conforme definido no EDITAL. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da data de apresentação da proposta no sistema. 

O prazo de execução da entrega e demais exigências, será de acordo com o estipulado 

no EDITAL. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Aviso da Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 

responsabilidades especificadas no EDITAL. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com 

suporte técnico e administrativo, mão de obra, impostos, seguros, taxas ou quaisquer 
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outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 

virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos. 

Diante disso, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, 

fornecemos os seguintes dados: 

DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: Lívio César do Espírito Santo Portella 39447308520 

Nome Fantasia: Futuro Comércio e Serviços - LCP 

CNPJ/MF: 41.765.411/0001-55 

Inscrição Estadual: 179.277.164 

Inscrição Municipal: 799.902/001-43 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12 A 

Cidade/UF: Salvador-Ba. 

CEP: 41.180-320 

Tel./Fax: 71 98841-7792 / 71 8736-7005 / 4141-0663 

E-mail:   liviocesar1706@gmail.com - sindicoprofissional@portellas.adm.br  

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 1217-3 

Conta: 64158-8 

 

QUALIFICAÇÃO DO PREPOSTO AUTORIZADO A FIRMAR CONTRATO 

 

Nome: Lívio César do Espírito Santo Portella 

CPF.: 394.473.085-20 

RG.: 02735337-03 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12ª 

CEP.: 41.180-320 

Cidade/UF.: Salvador-Ba. 
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Cargo: Diretor Proprietário 

Naturalidade: Salvador-Ba 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

Email: liviocesar1706@gmail.com 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Pregão Eletrônico. 

 

 

  

 

Salvador, 03 de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

Assinatura do Fornecedor 
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 PROPOSTA DE PREÇO 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 

 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1.1. Apresento a proposta de preço conforme condições e exigências estabelecidas 

no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 02/2023 e seus anexos. 

Item Descrição / Especificação Unidade 

 
Marca Quant. 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

       

02 

MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes 
ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido em 
material biodegradável, em madeira de 
reflorestamento. Acondicionados em caixa ou 
sacos, acondicionados em embalagens com até 500 
unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, 
data de fabricação e quantidade. 

UN 

 
 
 
 
   TALGE 

25.000 0,039. R$ 999,99 

Os itens entregues terão validade conforme definido no EDITAL. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da data de apresentação da proposta no sistema. 

O prazo de execução da entrega e demais exigências, será de acordo com o estipulado 

no EDITAL. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Aviso da Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 

responsabilidades especificadas no EDITAL. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com 

suporte técnico e administrativo, mão de obra, impostos, seguros, taxas ou quaisquer 
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outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 

virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos. 

Diante disso, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, 

fornecemos os seguintes dados: 

DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: Lívio César do Espírito Santo Portella 39447308520 

Nome Fantasia: Futuro Comércio e Serviços - LCP 

CNPJ/MF: 41.765.411/0001-55 

Inscrição Estadual: 179.277.164 

Inscrição Municipal: 799.902/001-43 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12 A 

Cidade/UF: Salvador-Ba. 

CEP: 41.180-320 

Tel./Fax: 71 98841-7792 / 71 8736-7005 / 4141-0663 

E-mail:   liviocesar1706@gmail.com - sindicoprofissional@portellas.adm.br  

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 1217-3 

Conta: 64158-8 

 

QUALIFICAÇÃO DO PREPOSTO AUTORIZADO A FIRMAR CONTRATO 

 

Nome: Lívio César do Espírito Santo Portella 

CPF.: 394.473.085-20 

RG.: 02735337-03 

Endereço: Cj. Campos Experimental, 4170 – Casa 12ª 

CEP.: 41.180-320 

Cidade/UF.: Salvador-Ba. 
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Cargo: Diretor Proprietário 

Naturalidade: Salvador-Ba 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

Email: liviocesar1706@gmail.com 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Pregão Eletrônico. 

 

 

  

 

Salvador, 03 de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

Assinatura do Fornecedor 
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Nossos mexedores de café são produzidos 100% 
a partir de madeira bétula, apresentados em dois 
tamanhos: 110mm e 190mm de comprimento. 

Livres de plásticos, BPA e qualquer tipo de 
química. São biodegradáveis, recicláveis 
e compostáveis. Perfeitos para cafeterias, 
escritórios, restaurantes, eventos, entre outros. 
São resistentes e de fácil usabilidade. 

São ótimos como alternativa ecológica para 
reduzir o uso único do consumo de plástico 
e poluição do oceano. Podem ser usados 
para artesanatos. 

Pensando em produto sustentável como um 
todo, nossas embalagens foram desenvolvidas 
em papel, possuindo o visor em celofane, 
ou seja, são 100% Plástic Free!.

MEXEDORES DE CAFÉ E BEBIDAS

Tempo de decomposição: 60 a 90 dias
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MEXEDORES DE CAFÉ E BEBIDAS

Talge Eco é uma marca da Talge. 
Referência nacional em importação de descartáveis.(47) 3267.8600

Disponível em dois
tamanhos: 110 e 190mm

Visor em 
celofane

Produtos que  contribuem para um mundo melhor!

Matérias-primas certificadas 
que garantem a qualidade 
do produto final.

Manejo florestal  
correto e uso de  
madeira certificada.

Responsabilidade  
na política reversa  
de embalagens.

Código Descrição Código EAN Código DUN Comprimento Quantidade 
embalagem unitária

Quantidade 
caixa master

3200
Mexedor de café 
110mm FSC100%

7898530920195 17898530920192 110mm 500 unidades
10 caixas com 
500 unidades

3201
Mexedor de café 
190mm FSC100%

7898530920188 17898530920185 190mm 500 unidades
10 caixas com 
500 unidades

talge.com.br/TalgeEco
talge.brasil
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2023.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Conforme o Despacho SEALMOX (1239606), faço juntar

os documentos encaminhados pela empresa Lívio César do Espírito
Santo Portella, quanto aos itens 01 e 02 (eventos 1239717, 1239719,
1239724 e 1239728), para análise técnica.

 
Informo que a sessão eletrônica do PE 02/2023, encontra-

se em andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/02/2023, às 09:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1239730 e o código CRC 53954FDB.

0011205-53.2022.6.02.8000 1239730v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2023.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise técnica das propostas e documentos

apresentados pela empresa Lívio César do Espírito Santo
Portella, quanto aos itens 01 e 02
(eventos 1239717, 1239719, 1239724 e 1239728), temos que:

 
Após solicitado, o licitante informou e apresentou

FOLDER da MARCA BOMPACK para o item 1 e da MARCA
TALGE para o item 2. 

Concluímos, portanto, que os produtos ofertados
ATENDEM às exigências do edital.

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/02/2023, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1239786 e o código CRC F20D5590.

0011205-53.2022.6.02.8000 1239786v1
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00871703459Usuário:

03/02/2023 10:30:46Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 394473 Adimplente41765411
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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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: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/07/2023
FGTS 03/02/2023
Trabalhista Validade: 16/07/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/02/2023
Receita Municipal Validade: 15/03/2023

V - Qualificação Técnica

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: 03/02/2023 10:02 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 41.765.411/0001-55
Razão

Social: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 39447308520

Endereço: CJ CAMPO EXPERIMENTAL 4170 CASA 12 A / SABOEIRO / SALVADOR / BA
/ 41180-320

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:24/01/2023 a 22/02/2023

Certificação Número: 2023012403075895222349

Informação obtida em 03/02/2023 10:19:30

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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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.

03/02/2023 10:20:41Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 39447308520
CNPJ: 41.765.411/0001-55

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 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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CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

CERTIDÃO Nº: 00078972

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do 
Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do 
Estado da Bahia, anteriores à data de 03/02/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome 
da parte abaixo indicada:

Razão Social: EMPRESA LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELA
CNPJ: 41.765.411/0001-55
Endereço: CONJUNTO CAMPO EXPERIMENTAL

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que 
versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de 
Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-
mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública 
ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os 
dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° 
do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva 
quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em 
tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada 
pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar 
a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após  
esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023

   

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

2
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/02/2023 às 10:22) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 394.473.085-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

63DD.0AA2.D60D.F562 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 03/02/2023 as 10:22:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 
 
CPF/CNPJ: 394.473.085-20 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 10:23:59 do dia 03/02/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: L6IS030223102359 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.765.411/0001-55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/04/2021

 
NOME EMPRESARIAL
41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

 
LOGRADOURO
CJ CAMPO EXPERIMENTAL

NÚMERO
4170

COMPLEMENTO
CASA 12 A

 
CEP
41.180-320

BAIRRO/DISTRITO
SABOEIRO

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
SINDICOPROFISSIONAL@PORTELLAS.ADM.BR

TELEFONE
(71) 8736-7005

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/04/2021

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2023 às 10:26:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Cj. Campus Experimental, 4170 – Saboeiro - Cs.12 A  

CEP: 41.180-320 - Salvador - Ba. 
Celular: + 55 71 98841-7792 / 98736-7005 
Email: sindicoprofissional@portellas.adm.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que não 

empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).  

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

 

 

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

NOME E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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Cj. Campus Experimental, 4170 – Saboeiro - Cs.12 A  

CEP: 41.180-320 - Salvador - Ba. 
Celular: + 55 71 98841-7792 / 98736-7005 
Email: sindicoprofissional@portellas.adm.br 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS, 

CONSOANTE ART. 92, INCISO XVII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 

 

A empresa FUTURO ASSESSORIA PREDIAL, inscrita no CNPJ nº 41.765.411/0001-55, 

declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa 

com Deficiência - PCD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em 

atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.  

 

 

 

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023  

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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Cj. Campus Experimental, 4170 – Saboeiro - Cs.12 A  

CEP: 41.180-320 - Salvador - Ba. 
Celular: + 55 71 98841-7792 / 98736-7005 
Email: sindicoprofissional@portellas.adm.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 

DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 

 

 

A empresa FUTURO ASSESSORIA PREDIAL, declara para os devidos fins que não incursa 

em qualquer das hipóteses de impedimento para disputa de licitação ou participação na 

execução do contrato listadas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

 

 

Salvador, 26 de Dezembro de 2022  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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Cj. Campus Experimental, 4170 – Saboeiro - Cs.12 A  

CEP: 41.180-320 - Salvador - Ba. 
Celular: + 55 71 98841-7792 / 98736-7005 
Email: sindicoprofissional@portellas.adm.br 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

IMPEDITIVO 

 

FUTURO ASSESSORIA PREDIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 41.765.411/0001-55, sediada 

CJ. CAMPOS EXPERIMENTAL, 4170 – CS. 12 A – SABOEIRO – CEP: 41.180-320 – 

SALVADOR-BA, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos 

exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer 

impedimento. Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não 

possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com o TRT DA 8º REGIÃO, nem com membros da sua 

gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na 

fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.  

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, 

de qualquer dos agentes públicos acima citados. Declara estar ciente de que a falsidade 

nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do 

Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração 

Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido 

indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução. 

 

 

Salvador,  02 de Fevereiro de 2023. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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Cj. Campus Experimental, 4170 – Saboeiro - Cs.12 A  

CEP: 41.180-320 - Salvador - Ba. 
Celular: + 55 71 98841-7792 / 98736-7005 
Email: sindicoprofissional@portellas.adm.br 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/06 

 

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, 

declaramos: 

( x) que estamos enquadrados, no momento de requerimento de dispensa, na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta 

o § 4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 

[ou] 

 

(x ) que estamos enquadrados, no momento de requerimento de dispensa, na 

condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a 

que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 

 

Salvador,  02 de Fevereiro de 2023. 

 

 

FUTURO ASSESSORIA PREDIA 

CNPJ: 41.765.411/0001-55 

LÍVIO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO PORTELLA 

 

_________________________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ASSINATURA 
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17/01/2023 11:47 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 41.765.411/0001-55
Razão

Social: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 39447308520

Endereço: CJ CAMPO EXPERIMENTAL 4170 CASA 12 A / SABOEIRO / SALVADOR / BA
/ 41180-320

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:05/01/2023 a 03/02/2023

Certificação Número: 2023010502532687051937

Informação obtida em 17/01/2023 11:46:44

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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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.

29/12/2022 16:26:29Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 39447308520
CNPJ: 41.765.411/0001-55

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 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: 41.765.411/0001-55
Razão Social: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA ***.473.085-**
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/07/2023
FGTS 03/02/2023
Trabalhista Validade: 16/07/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/02/2023
Receita Municipal Validade: 15/03/2023

V - Qualificação Técnica

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: 17/01/2023 12:04 de
CPF: 394.473.085-20      Nome: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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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 de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 03/02/2023 10:03 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 03/02/2023 10:03 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 03/02/2023 10:03 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Sim
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/04/2021
CNAE Primário: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 2: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 3: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 4: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 5: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 7: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 8: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 9: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 10: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 11: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 12: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 13: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 14: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 15: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Emitido em: 03/02/2023 10:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório de Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 41.180-320
Endereço: CONJUNTO CAMPO EXPERIMENTAL, 4170 - CASA 12 A - SABOEIRO
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 87367005
E-mail: sindicoprofissional@portellas.adm.br

Dados do Responsável Legal
394.473.085-20CPF:

Nome: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

Dados do Responsável pelo Cadastro
394.473.085-20CPF:

Nome: LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
E-mail: sindicoprofissional@portellas.adm.br

Emitido em: 03/02/2023 10:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22

Relatório DE CREDENCIAMENTO (1239928)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 194



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA
Nome Fantasia: FUTURO ASSESSORIA PREDIAL - LCP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CONDOMINIO EDILICIO - BA 81.12-5/00 31/03/2030

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade
CONDOMÍNIO FLORESTA ATLANTICA E
PORTELLAS ASSESSORIA CONDOMINIAL

81.12-5/00 31/03/2030

Emitido em: 03/02/2023 10:03 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.765.411/0001-55
Razão Social: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:
CONJUNTO CAMPO EXPERIMENTAL, 4170 - CASA 12 A - SABOEIRO - Salvador / Bahia

Emitido em: 03/02/2023 10:04 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 2/2023 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 2/2023 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 41.765.411/0001-55 - 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão Eletrônico(a) 2/2023 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: 41.765.411/0001-55 - 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

02 de Fevereiro de 2023.

 

Voltar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 2/2023 UASG 70011

41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ nº 41.765.411/0001-55, 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.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 2/2023 UASG 70011

41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ nº 41.765.411/0001-55, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 2/2023 UASG 70011

41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ nº 41.765.411/0001-55, declara sob
as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 2/2023 UASG 70011

LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 39447308520, como representante devidamente constituído de
41.765.411/0001-55 - 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA doravante denominado
41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 2/2023
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 2/2023 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 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 2/2023 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 2/2023 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 2/2023 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 2/2023 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2023 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 2/2023 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2023 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.

Salvador, em 02 de Fevereiro de 2023.

LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 39447308520

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 2/2023 UASG 70011

41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ nº 41.765.411/0001-55, 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.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 2/2023 UASG 70011

41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ nº 41.765.411/0001-55, 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.

Salvador, 02 de Fevereiro de 2023.

 

Fechar
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Resultado por Fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão   Nº 00002/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

41.765.411/0001-55 - 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Espátula Unidade 25000 R$ 1.250,0000 R$ 0,0299 R$ 749,0000
Marca: ECO BOMPACK
Fabricante: BOMPACK
Modelo / Versão: BAMBU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm
aproximadamente, produzido em material biodegradável, em bambu. Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em
embalagens com até 500 unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.

2 Espátula Unidade 25000 R$ 1.100,0000 R$ 0,0399 R$ 999,9900
Marca: TALGEECO
Fabricante: TALGE
Modelo / Versão: MADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm
aproximadamente, produzido em material biodegradável, em madeira. Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em
embalagens com até 500 unidades, cada. Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.

Total do Fornecedor: R$ 1.748,9900
 
 

Valor Global da Ata: R$ 1.748,9900
(*) 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/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão
Nº 00002/2023

Às 11:09 horas do dia 03 de fevereiro de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00002/2023, referente ao
Processo nº 0011205-53.2022, o Pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, 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: Espátula
Descrição Complementar: Espátula Material: Madeira , Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como
Café/Chá/Sucos , Comprimento: 8,50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.250,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA , pelo melhor lance de R$ 849,0000 ,
com valor negociado a R$ 749,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 03/02/2023
11:09:44

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO
SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, Melhor lance: R$ 849,0000, Valor
Negociado: R$ 749,0000

Item: 2
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Material: Madeira, Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como
Café/Chá/Sucos, Comprimento: 8,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.100,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA , pelo melhor lance de R$ 999,9900 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 03/02/2023
11:09:45

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO
SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, Melhor lance: R$ 999,9900

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

70011 .22023 .11861 .4804 .1694142

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2023

Às 14:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, 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 0011205-53.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00002/2023.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações e condições assentadas 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: Espátula
Descrição Complementar: Espátula Material: Madeira , Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos
Como Café/Chá/Sucos , Comprimento: 8,50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.250,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, pelo melhor lance de R$ 849,0000 e
com valor negociado a R$ 749,0000 .

Item: 2
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Material: Madeira, Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como
Café/Chá/Sucos, Comprimento: 8,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.100,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, pelo melhor lance de R$ 999,9900 .

Histórico
Item: 1 - Espátula

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

41.765.411/0001-55 41.765.411
LIVIO CESAR
DO ESPIRITO
SANTO
PORTELLA

Sim Sim 25.000 R$ 0,0340 R$ 850,0000 02/02/2023
12:17:45

Marca: ECO BOMPACK
Fabricante: BOMPACK
Modelo / Versão: BAMBU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes
ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido em material biodegradável, em bambu.
Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em embalagens com até 500 unidades, cada.
Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 850,0000 41.765.411/0001-55 02/02/2023 14:00:00:750
R$ 849,0000 41.765.411/0001-55 02/02/2023 14:28:39:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

02/02/2023
14:01:26 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 02/02/2023
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

02/02/2023
14:26:48 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

02/02/2023
14:26:48

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance
no valor de R$ 850,0000.

Encerramento 02/02/2023
14:31:49 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

02/02/2023
14:31:49 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

02/02/2023
15:13:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

02/02/2023
15:30:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 41.765.411 LIVIO
CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

03/02/2023
08:44:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

03/02/2023
09:01:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 41.765.411 LIVIO
CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Aceite de proposta 03/02/2023
09:59:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, pelo melhor
lance de R$ 849,0000 e com valor negociado a R$ 749,0000. Motivo: VALOR
NEGOCIADO DURANTE A SESSÃO ELETRÔNICA.

Habilitação de
fornecedor

03/02/2023
10:29:26

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA - CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Espátula

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

41.765.411/0001-55 41.765.411
LIVIO
CESAR DO
ESPIRITO
SANTO
PORTELLA

Sim Sim 25.000 R$ 0,0400 R$ 1.000,0000 02/02/2023
12:17:45

Marca: TALGEECO
Fabricante: TALGE
Modelo / Versão: MADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes
ou frias, com 9 cm aproximadamente, produzido em material biodegradável, em madeira.
Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em embalagens com até 500 unidades, cada.
Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e quantidade.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 41.765.411/0001-55 02/02/2023 14:00:00:750
R$ 999,9900 41.765.411/0001-55 02/02/2023 14:33:17:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

02/02/2023
14:01:58 Item com análise de propostas finalizada.
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Abertura 02/02/2023
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

02/02/2023
14:31:51 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 02/02/2023
14:31:51

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram
lance no valor de R$ 1.000,0000.

Encerramento 02/02/2023
14:36:52 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

02/02/2023
14:36:52 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

02/02/2023
15:14:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

02/02/2023
15:30:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 41.765.411
LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF:
41.765.411/0001-55.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

02/02/2023
15:44:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

02/02/2023
15:52:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 41.765.411
LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF:
41.765.411/0001-55.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

03/02/2023
08:45:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

03/02/2023
09:01:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 41.765.411
LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF:
41.765.411/0001-55.

Aceite de proposta 03/02/2023
09:59:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, pelo melhor
lance de R$ 999,9900.

Habilitação de
fornecedor

03/02/2023
10:29:26

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR
DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/02/2023
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a
realização da análise de propostas e após este período os itens serão

disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa
simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/02/2023

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/02/2023

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 02/02/2023
14:10:01

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 02/02/2023
14:26:48

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:48

do dia 02/02/2023.
Sistema 02/02/2023

14:31:49
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados

pelos fornecedores convocados: R$ 849,0000.
Sistema 02/02/2023

14:31:49
O item 1 está encerrado.

Sistema 02/02/2023
14:31:51

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:36:51 do dia 02/02/2023.
Sistema 02/02/2023

14:36:52
A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados

pelos fornecedores convocados: R$ 999,9900.
Sistema 02/02/2023

14:36:52
O item 2 está encerrado.

Sistema 02/02/2023
14:37:22

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 02/02/2023
14:43:36

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi classificada para os itens 01 e 02, considerando a

determinação da legislação do pregão e edital de convocação, devemos
questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor
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total de R$ 750,00 para o item 01 e R$ 850,00 para o item 02? Aceita
negociar?

Pregoeiro 02/02/2023
14:52:46

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi classificada para os itens 01 e 02, considerando a

determinação da legislação do pregão e edital de convocação, devemos
questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor

total de R$ 750,00 para o item 01 e R$ 850,00 para o item 02? Aceita
negociar?

Pregoeiro 02/02/2023
14:58:27

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
boa tarde.

Pregoeiro 02/02/2023
15:01:50

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
boa tarde.

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
15:05:54

ESSE VALOR PARA O ITEM 2 MEXEDOR MADEIRA É COMPLICADO DEVIDO A
FALTA E O CUSTO ALTO.

Pregoeiro 02/02/2023
15:07:23

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - E quanto ao
item 01? Aceita negociar?

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
15:07:30

O VALOR DO ITEM 2 NÃO TENHO COMO NEGOCIAR

Pregoeiro 02/02/2023
15:09:02

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Certo. E
quanto ao item 01?

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
15:09:36

TIREI 100,00 DO ITEM 1. NO LIMITE DE DESPESA/RECEITA

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
15:10:19

ACREDITE, SR. PREGOEIRO

Pregoeiro 02/02/2023
15:11:00

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Agradeço.

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
15:11:18

MATERIAL POUCO USO, ESTÃO USANDO ACRILICO JUSTAMENTE PELO PREÇO E
QUANTIDADES

Pregoeiro 02/02/2023
15:13:35

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Favor
encaminhar a sua proposta, assinada, ajustada quanto ao item 01 (valor

negociado em R$ 749,00) e o item 02 (valor do lance ofertado), valor unitário e
total dos itens, contendo a descrição completa, convocaremos anexo, conforme

edital.
Sistema 02/02/2023

15:13:54
Senhor fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA,
CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 02/02/2023
15:14:02

Senhor fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA,
CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 02/02/2023
15:14:08

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Anexos
convocados.

Pregoeiro 02/02/2023
15:15:52

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - De acordo com
o item 7.24.2, do Edital, V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da

proposta.
41.765.411/0001-

55
02/02/2023
15:16:33

OK

Sistema 02/02/2023
15:30:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO
PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 02/02/2023
15:30:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO
PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 02/02/2023
15:40:52

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
analisando a proposta quanto ao item 02, verificamos a diferença no valor total
(R$ 1.000,00) e na fase de lances (R$ 999,99). Solicitamos que o valor unitário

seja refeito, para que o valor total fique em R$ 999,99.
41.765.411/0001-

55
02/02/2023
15:43:34

OK

Pregoeiro 02/02/2023
15:44:06

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Iremos
convocar anexo.

Sistema 02/02/2023
15:44:18

Senhor fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA,
CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 02/02/2023
15:44:25

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Anexo
convocado.

Sistema 02/02/2023
15:52:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO
PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, enviou o anexo para o ítem 2.

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
16:02:08

ESTOU A DISPOSIÇAO ANEXOS ENVIADOS

Pregoeiro 02/02/2023
16:02:18

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
estamos encaminhando a proposta para análise técnica pela unidade

demandante. Favor aguardar.
Pregoeiro 02/02/2023

17:30:17
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,

informo que até o presente momento a unidade requisitante não efetuou a
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análise técnica das propostas apresentadas e tendo em vista a proximidade do
encerramento do horário comercial, iremos suspender a presente sessão

eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 03/02/2023, às 08:00 horas da manhã.
Boa tarde.

41.765.411/0001-
55

02/02/2023
17:32:28

BOA TARDE

Pregoeiro 03/02/2023
08:02:19

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 03/02/2023
08:02:48

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Transcrevo o
inteiro teor do Despacho proferido pela unidade requisitante:

Pregoeiro 03/02/2023
08:03:04

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - ... "Da análise
técnica das propostas apresentadas pela empresa Lívio César do Espírito Santo
Portella, quanto aos itens 01 e 02 (eventos 1239277 e 1239303), temos que:

...
Pregoeiro 03/02/2023

08:04:13
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - ... O licitante
não informou a MARCA dos produtos ofertados para ambos os itens. Faz-se

necessário que o mesmo complete as informações de sua proposta, informando
a MARCA dos produtos ofertados e, ainda, preferencialmente que nos apresente
FOTO ou CATÁLOGO dos mesmos, com informações legíveis sobre os itens. ..."

Pregoeiro 03/02/2023
08:28:45

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
bom dia.

Pregoeiro 03/02/2023
08:37:47

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
bom dia.

Pregoeiro 03/02/2023
08:41:22

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - V.Sª precisa
encaminhar os documentos solicitados pela unidade demandante, conforme o

despacho abaixo transcrito.
41.765.411/0001-

55
03/02/2023
08:44:20

BOM DIA SR. PREGOEIRO ENVIANDO ANEXOS

Pregoeiro 03/02/2023
08:44:46

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Iremos
convocar anexo.

Sistema 03/02/2023
08:44:56

Senhor fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA,
CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 03/02/2023
08:45:04

Senhor fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA,
CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 03/02/2023
09:01:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO
PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 03/02/2023
09:01:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO
PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 03/02/2023
09:12:18

Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Sr(a) Licitante,
estamos encaminhando as propostas e os folders para análise técnica pela

unidade demandante. Favor aguardar.
Pregoeiro 03/02/2023

09:56:33
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Transcrevo o

inteiro teor do Despacho proferido pela unidade requisitante:
Pregoeiro 03/02/2023

09:56:51
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - ... "Da análise
técnica das propostas e documentos apresentados pela empresa Lívio César do
Espírito Santo Portella, quanto aos itens 01 e 02 (eventos 1239717, 1239719,

1239724 e 1239728), temos que: ...
Pregoeiro 03/02/2023

09:57:06
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - ... Após

solicitado, o licitante informou e apresentou FOLDER da MARCA BOMPACK para
o item 1 e da MARCA TALGE para o item 2. Concluímos, portanto, que os

produtos ofertados ATENDEM às exigências do edital. ..."
Pregoeiro 03/02/2023

09:57:26
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Conforme o

Despacho abaixo transcrito, iremos aceitar a sua proposta.
Pregoeiro 03/02/2023

10:00:47
Para 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA - Passaremos

para a fase de verificação das documentos referentes ao processo de
habilitação. Favor aguardar.

Sistema 03/02/2023
10:29:27

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 03/02/2023

10:29:58
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/02/2023

às 11:00:00.
41.765.411/0001-

55
03/02/2023
10:38:14

OK

41.765.411/0001-
55

03/02/2023
10:41:16

QUE SIGA O PROCESSO, ACEITO.

 

Eventos da Licitação
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Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/02/2023
15:38:41

Alteração equipe 01/02/2023
15:38:45

Abertura da
sessão pública

02/02/2023
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

02/02/2023
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

02/02/2023
14:37:22 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

02/02/2023
17:30:58

Previsão de reabertura: 03/02/2023 08:00:00; Proximidade do encerramento
do horário comercial.

Reativação 03/02/2023
08:00:33

Abertura do prazo 03/02/2023
10:29:27 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/02/2023
10:29:58

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/02/2023 às
11:00:00.

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 Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão
às 11:02 horas do dia 03 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 525 - 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  1239004

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

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

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS: 1239606 E 1239786

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 DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1239896

15.1 - FGTS X  
1239897

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1239875

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1239951

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
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

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

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1239921

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1239922

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1239925

RELATÓRIO DE CREDENCIAMENTO: 1239928

RELATÓRIO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 1239930

REGISTRO COMERCIAL: 1239904

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1239901

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1239907

CONSULTA CONSOLIDADA: 1239899

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1239936

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1239912

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1239918, FL. 15

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1239899

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1239909

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1240001

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

VIII – Procedimentos Finais    

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

X  1239996

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

PROPOSTAS: 1239717 E 1239724

RESULTADO FORNECEDOR: 1239993

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/02/2023, às 11:26, 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
1240003 e o código CRC EB3BA37D.

0011205-53.2022.6.02.8000 1240003v5
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PROCESSO : 0011205-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : ANÁLISE. REGULARIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. HOMOLOGAÇÃO.

 

Parecer nº 163 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 2/2023, objetivando
a aquisição de material de consumo - copa e cozinha,
acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2022/2023, conforme as
especificações constantes no Edital (1231618) e seus
respectivos anexos.

 
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 SEI nº 1240003. Passo à análise do procedimento,
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica 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 nº 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei nº 8.666/93, art. 38, II

SIM
Comprasnet - 1231629
DOU - 1232566
Portal - 1232582

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

Comprasnet - 1231629
DOU - 1232566
Portal - 1232582
 
 

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

Publicação em:
20/01/2023 (Comprasnet)
20/01/2023 (DOU)
20/01/2023 (Portal)
 
Ata Pregão 2/2023 (1240001)
- 02/02/2023

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 Ata Pregão 2/2023 (1240001)

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

SIM 1239996

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

SIM Termo Resultado por
Fornecedor - 1239993

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 Conforme contido na
Informação 525 (1240003)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 1240003

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Propostas 1239717 e 1239724

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM Item 9 da Informação 525
(1240003)

11 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

TCU: Item 18.6 da Informação
525 (1240003)
CADIN: Item 17 da
Informação 525 (1240003)

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 525 (1240003)

 

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica 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 Pregão Eletrônico nº
2/2023, que visa a aquisição de material de consumo - copa e
cozinha, acondicionamento e embalagens, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme as
especificações constantes no Edital (1231618) e seus
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respectivos anexos, relatório Resultado por
Fornecedor (1239993) e Termo de Adjudicação (1239996),
cujo licitante vencedor foi a Empresa LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ sob o n°
41.765.411/0001-55, para os itens 1 e 2, pelo melhor lance no
valor total de R$ 1.748,99 (um mil setecentos e quarenta e
oito reais e noventa e nove centavos).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 07/02/2023, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 07/02/2023, às 18:34, 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
1241741 e o código CRC 347B340F.

0011205-53.2022.6.02.8000 1241741v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 02/2023 (1231618),
objetivando a aquisição de material de consumo,
expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e embalagens.

Por meio do Parecer nº 163/2023 (1241741), a
Assessoria Jurídica concluiu 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
02/2023, conforme relatório Resultado por Fornecedor
(1239993) e Termo de Adjudicação (1239996), tendo por
licitante vencedora a empresa LIVIO CESAR DO ESPIRITO
SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ sob o n°
41.765.411/0001-55, para os itens 1 e 2, pelo melhor lance no
valor total de R$ 1.748,99 (um mil setecentos e quarenta e
oito reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 749,00
(setecentos e quarenta e nove reais) para o item 1 (25 mil
unidades de mexedores descartáveis para bebidas, em bambu,
com 9cm) e R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) para o item 2 ( 25 mil unidades de
mexedores descartáveis para bebidas, em madeira de
reflorestamento, com 9cm).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/02/2023, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1242267 e o código CRC FBDEB2FC.

0011205-53.2022.6.02.8000 1242267v1
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PROCESSO : 0011205-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Autorização. Homologação.Pregão. Eletrônico nº 02/2023.

 

Decisão nº 439 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 1242267.

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 163/2023 (1241741), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2023
(1231618), objetivando a aquisição de material de consumo,
expediente/copa e cozinha/ acondicionamento e embalagens, para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme as
especificações constantes no Edital (1231618) e seus respectivos
anexos, relatório Resultado por Fornecedor (1239993) e Termo de
Adjudicação (1239996), cujo licitante vencedor foi a Empresa LIVIO
CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ sob o
n° 41.765.411/0001-55, para os itens 1 e 2, pelo melhor lance no
valor total de R$ 1.748,99 (mil setecentos e quarenta e oito
reais e noventa e nove centavos), sendo o valor de R$ 749,00
(setecentos e quarenta e nove reais) para o item 1 (25 mil
unidades de mexedores descartáveis para bebidas, em bambu, com
9cm) e valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) para o item 2 (25 mil unidades de
mexedores descartáveis para bebidas, em madeira de
reflorestamento, com 9cm), conforme as especificações constantes e
seus respectivos anexos.

Desse modo, com arrimo na Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

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

 
Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Presidente
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Presidente, em 09/02/2023, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1242475 e o código CRC E2E523A4.

0011205-53.2022.6.02.8000 1242475v3
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=1112941&tipo=t 1/1

Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00002/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 17:20 horas do dia 09 de fevereiro de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0011205-53.2022,
Pregão nº 00002/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Espátula Material: Madeira , Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como
Café/Chá/Sucos , Comprimento: 8,50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.250,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA , pelo melhor lance de R$ 849,0000 , com
valor negociado a R$ 749,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 03/02/2023
11:09:44 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO CESAR
DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55, Melhor

lance: R$ 849,0000, Valor Negociado: R$ 749,0000

Homologado 09/02/2023
17:20:09

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Material: Madeira, Peso Aproximado: 0,50 G, Aplicação: Mexer Líquidos Como
Café/Chá/Sucos, Comprimento: 8,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.100,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: 41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA , pelo melhor lance de R$ 999,9900 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 03/02/2023
11:09:45 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 41.765.411 LIVIO
CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA, CNPJ/CPF: 41.765.411/0001-55,

Melhor lance: R$ 999,9900

Homologado 09/02/2023
17:20:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
À SLC, para publicar o resultado do certame e à

COFIN, para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2023, às 17:26, 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
1243847 e o código CRC F8DFC93A.

0011205-53.2022.6.02.8000 1243847v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 152/2023

Observação:

Resultador por fornecedor (1239993) informa o valor de R$
1.748,99, porém o siafi arredondou para R$ 1.749,00.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/02/2023, às 09:59, 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
1244024 e o código CRC D543BEAB.
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1244024),

registro minha assinatura no empenho 2023NE152, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/02/2023, às 11:31, 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
1244643 e o código CRC D503EDED.

0011205-53.2022.6.02.8000 1244643v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/02/2023 12:25
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2023 NE 152

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

09/02/2023 Ordinário 0011205-53.2022.6.02 - 1.749,00

41.765.411/0001-55 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA 394473

Aquisição de material de consumo, copa e cozinha. Pregão Eletrônico 2/2023 (1240001). Resultado por fornecedor
(1239993). Decisão nº 439 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES (1242475).
SEI 0011205-53.2022.6.02 .

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CAMPO EXPERIMENTAL 4170 CASA 12 A SABOEIRO

CEP

41180-320

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

...

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

10/02/2023 12:25:12
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/02/2023 12:25
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.749,00

Total da Lista

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 749,00MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com
9 cm aproximadamente, produzido em material biodegradável, em
bambu. Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em
embalagens com até 500 unidades, cada. Identificação da empresa,
CNPJ, data de fabricação e quantidade. Marca: ECO BOMPACK.
Quantidade: 25.000. Valor unitário: R$ 0,0299.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

09/02/2023 Inclusão 1,00000 749,0000 749,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 1.000,00MEXEDORES DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS quentes ou frias, com
9 cm aproximadamente, produzido em material biodegradável, em
madeira. Acondicionados em caixa ou sacos, acondicionados em
embalagens com até 500 unidades, cada. Identificação da empresa,
CNPJ, data de fabricação e quantidade.
Quantidade: 25.000. Valor unitário: R$ 0,0399.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

09/02/2023 Inclusão 1,00000 999,9999 1.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

10/02/2023 12:25:11

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

10/02/2023 11:30:29

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

10/02/2023 12:25:12
Operação
Alteração
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10/02/2023 17:45 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9408998 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: 10/02/2023 17:44:58
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9408998
   Data prevista de publicação: 13/02/2023
   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

20337717 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 101-2022 -
WFS CONSTRUCOES LTDA.rtf

f288198ca05e6d0d
907f7d0c32b986aa 5,00 R$

194,60

20337718 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 02-2023 -
LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORTELLA.rtf

4edc6a08cc8328b6
9744f08ffb99f71e 7,00 R$

272,44

20337719 Edital de Notificacao - Empresa COMERCIAL IDAL DE
ALIMENTOS EIRELI.rtf

4faad4aba7ad3bd2
dc71523bae6a0d76 7,00 R$

272,44

20337720 Edital de Notificacao - Empresa SONDATEC SONDAGENS
TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA.rtf

109bebc79c40433c
49d349470811cc86 6,00 R$

233,52

TOTAL DO OFICIO 25,51 R$
973,00
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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 2023.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2023, às 20:50, 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
1244972 e o código CRC 1921CE8D.

0011205-53.2022.6.02.8000 1244972v1
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E-mail - 1245430

Data de Envio: 
  13/02/2023 14:44:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    sindicoprofissional@portellas.adm.br
    liviocesar1706@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 152/2023 - Proc. SEI nº 0011205-53.2022.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1244950_NE_070011_2023NE000152_v002_41765411000155_20230210122520.pdf
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De: sindicoprofissional@portellas.adm.br
Para: Leandro Peixoto Gusmão <leandrogusmao@tre-al.jus.br>
Data: 13/02/2023 04:55 PM
Assunto: [almoxarifado] Envio de Nota de Empenho 152/2023 - Proc. SEI nº 0011205-53.2022.6.02.8000

RECEBIDO
 
Lívio César Portella
Enviado via UOL Mail Pro

Assunto: Envio de Nota de Empenho 152/2023 - Proc. SEI nº 0011205-53.2022.6.02.8000
De: almoxarifado@tre-al.jus.br
Enviado em: 13 de fevereiro de 2023 14:46
Para: sindicoprofissional@portellas.adm.br, liviocesar1706@gmail.com

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às características
e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas,
entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá, CEP: 57022-220,
Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h
e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE, sempre que
necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)

E-mail Recebimento NE 152/2023 (1245719)         SEI 0011205-53.2022.6.02.8000 / pg. 231



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 05302023021300122
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EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Clínica de Psicologia Espaço Psique Ltda.. Objeto:
extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 026/2011. Fundamento Legal: Processo
Administrativo PAe 0005524-78.2014.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93. Data de Assinatura 09/02/2023. Assina o instrumento: Pelo TRF 1ª Região, Carlos
Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Clínica de Fisioterapia Força Ltda. - ME. Objeto:
extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 016/2015. Fundamento Legal: Processo
Administrativo PAe 0008789-54.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93. Data de Assinatura 09/02/2023. Assina o instrumento: Pelo TRF 1ª Região, Carlos
Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021

Número do Contrato: 56/2021. Nº Processo: 0006165-90.2019. PREGÃO ELETRÔN I CO
20/2021. Ata de Registro de Preços 09/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: LETTEL DISTRIBUIDORA DE
TELEFONIA LTDA. CNPJ 07.789.113/0001-67. Objeto: Incluir/alterar/atualizar
cláusulas/itens/anexos; Prorrogar a vigência. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor:
R$ 303.181,00. Vigência: 09/02/2023 a 15/12/2027. Data de assinatura: 09/02/2023.
Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor CARLOS FREDERICO MAIS BEZERRA ,
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região e pelo Contratado, o Senhor EVERSON SILVA
LEITE, Sócio.

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023

Processo: 0018128-90.2022. Dispensa 4/2023. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: FUSÃO ENGENHARIA MEIO
AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME. CNPJ 23.706.288/0001-10. Objeto:
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de
serviços de saúde no âmbito do Contratante. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei
8.666/1993. Valor: R$ 3.450,00. Vigência: 09/02/2023 a 31/12/2023. Data de assinatura:
09/02/2023. Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor AGAMENOM DOS SANTOS
TORRES, Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa do TRF 1ª Região, e pelo
Contratado, o Senhor HUGO BARBOSA SOUSA, Representante.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: LF Building Consulting e Arquitetura EIRELI ME.;
Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, estabelecido no
subitem 2.3.1 do Contrato original; Fundamento Legal: 57, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93;
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05; PTR: 168.413;
Data da assinatura: 07/02/2022; Proc.nº: TRF2-EOF-2022/00110.01; Contrato nº: TRF2-
CON-2022/00109. PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO - Diretor Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Energiza Engenharia Eireli.; Objeto do 10º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses; Fundamento Legal: Art.57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.37.04;
PTR: 168.413; Data da assinatura: 08/02/2023; Proc.nº: TRF2-EOF-2018/00137; Contrato nº:
014/2019. PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO - Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0004141-30.2022.4. Objeto: Contratação de empresa especializada
para elaboração de laudo técnico, estudos de viabilidade e projeto para reforma da
estrutura e cobertura do anexo administrativo Presidente Wilson, situada na Rua Vemag,
668 - Vila Carioca - São Paulo - SP.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/02/2023 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11 Andar, Conjunto 118, Bela
Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00059-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 13/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/03/2023 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

RAIANY OLIVEIRA REIS
Pregoeira

(SIASGnet - 10/02/2023) 90029-20901-2023NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 288/2022

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 288/2022. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. OBJETO: A
renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado
pelo TRF4, para o Cessionário, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 13/02/2023 a 13/02/2028. P.A. 0008270-
85.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira,
Presidente do TRF 4ª Região, em 07/02/2023.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 193/2022

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 193/2022. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Universidade Federal Fluminense. OBJETO: A renovação
da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo
TRF4, para o Cessionário, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 13/02/2023 a 13/02/2028. P.A. 0003772-
43.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle
Pereira, Presidente do TRF 4ª Região, em 07/02/2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0007904-
98.2022.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa COMERCIAL IDAL DE
ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.353.943/0001-94, por encontrar-se em
lugar incerto e não sabido, uma vez que foi frustrada a tentativa de notificar a empresa
pela EBCT, meio do Ofício nº 142 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD, para, querendo,
apresente justificativa/defesa, acompanhada dos documentos que entender necessários à
comprovação dos argumentos que poderão ser expendidos, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação da sanção
administrativa de multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor de 50 garrafões de
água que não foram entregues pela empresa, da venda efetuada a este Tribunal [no caso,
R$ 422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)], que correspondem ao
montante final de R$ 42,25 (quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) ora retido
cautelarmente por esta Administração quando do pagamento do documento fiscal NF-e Nº
4307, de 28/11/2022, fato que, em tese, incide a norma disposta na Cláusula Vinte e Um
(Sanções Administrativas), Inciso 21.4., letra "c", do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº
46/2022, cujo aviso fora, com alteração publicada no Diário Oficial da União, Seção 3,
edição nº 111, de 13 de junho de 2022, página 165.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Desembargador Presidente do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0008568-
32.2022.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa SONDATEC SONDAGENS
TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.881.182/0001-79, por se
encontrar em lugar incerto e não sabido, uma vez que foi frustrada a tentativa de notificar
a empresa pela EBCT, meio do Ofício nº 218 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD (Ciência
da Decisão Administrativa nº 41/2023 - TRE-AL/PRE/AEP), que trata de aplicação de
penalidade de multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de inexecução total das obrigações assumidas (serviço de estudo do solo com a
realização dos serviços e ensaios de sondagem a percussão - SPT), bem como, suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, fato que, em tese, incidem as premissas
normativas do artigo 18, inciso XXIII, da Res.-TRE/AL nº 15.933/2018 e o que prescrevem
os itens 8.3 e 8.4 do Termo de Referência.

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Desembargador Presidente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023

Processo SEI nº 0011205-53.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO

FREITAS, homologou, em 09/02/2023, o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2023, que
tem por objeto a aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/
acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme as especificações
constantes no Edital e seus respectivos anexos, adjudicado à empresa LIVIO CESAR DO
ESPIRITO SANTO PORTELLA, inscrita no CNPJ sob o n° 41.765.411/0001-55, pelo melhor
lance no valor total de R$ 1.748,99 (mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e
nove centavos), sendo o valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) para o
item 1 (25 mil unidades de mexedores descartáveis para bebidas, em bambu, com 9 cm)
e valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para
o item 2 (25 mil unidades de mexedores descartáveis para bebidas, em madeira de
reflorestamento, com 9 cm); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 10 de fevereiro de 2023.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2022

Processo SEI nº 0001071-98.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO

FREITAS, homologou, em 06/02/2023, o resultado do Pregão Eletrônico nº 101/2022, que
tem por objeto a contratação de serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas
eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades do Galpão de
Armazenamento de Urnas do TRE/AL, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência, Edital e seus anexos, adjudicado à empresa
WFS CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.746.646/0001-15, pelo melhor lance
no valor total de R$ 193.178,43 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e oito reais
e quarenta e três centavos); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 10 de fevereiro de 2023.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de capacitação, in company, através do "CURSO DE CÁLCULO DE
APOSENTADORIAS, BE E PENSÕES, ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ABATE TETO
CONSTITUCIONAL - A NOVA PREVIDÊNCIA - Atualizado de acordo com a PT/MTP nº 1.467,
de 06/06/2022, com a Portaria ME nº 10.360, de 06/12/2022 e Acórdão TCU nº 2.611, de
30/11/2022". Contratado: HEXAGON - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ:07.305.943/0001-71 Valor:
R$ 21.053,00 (vinte e um mil e cinquenta e três reais). Fundamento: art. art. 74, III da Lei
n º 14133/2021, e Processo SEI n.º 2023.0.000001395-9. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 07/02/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 05/2023 celebrado com a empresa EDER
CARLOS SALAZAR SOTTO. Objeto: visa alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência
para incluir o item 10.2: 10.2. A execução do serviço terá início em 10/04/2023.
Fundamento: no artigo 54, §1º da Lei n.º 8.666/93, e na autorização superior
constante no Processo SEI n.º 2022.0.000008203-2. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Eder Carlos Salazar Sotto. DATA:
09/02/2023
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