
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 (refletores),
para atender a demandas do Fórum Eleitoral de
Maceió e de Cartórios Eleitorais localizados no
interior do estado, conforme quantidades e
especificações abaixo descritas.

2. Justificativa
Prover as unidades do TRE-AL de iluminação
necessária à segurança nas áreas internas e
externas das edificações.

3.
Especificações

1. Refletor LED com proteção
Cor: Alumínio ou Preto;
Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;
Composição: Alumínio e vidro;
Indicação: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidade
Potência: 30W;
Tensão de alimentação: 220V;
Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);
Grau de proteção: IP 66;
Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil)
horas.

4. Quantidade Previsão de aquisição de 100 (cem) refletores
LED com proteção. 

5. Valor
estimado da
contratação

Pesquisa a cargo da COMAP.

6. Classificação
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6. Classificação
orçamentária A cargo da COFIN.

7. Local e prazo
de entrega

Os materiais deverão ser entregues na Seção
de Almoxarifado, situada à Avenida Menino
Marcelo, nº 7200 D, Tabuleiro dos Martins
Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00
as 18:00 horas, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados a partir da entrega da Nota de
Empenho.

8. Prazo de
Garantia No mínimo, 1 (um) ano.

9. Pagamento

a. O pagamento será efetuado mediante
ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, somente
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários;

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser
devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu
recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES,
deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

 

10. Gestão e
Fiscalização

Seção de Almoxarifado e Seção Manutenção e
Reparos, respectivamente.

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

a. Advertência, em virtude do
descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso
de haver o cometimento reiterado das
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
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12. Sanções
Administrativas:

outras mais severas;
b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por

cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento
do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o
valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de
Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

e. 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;

f. As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

 
 
 
Maceió, 26 de novembro de 2019.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 27/11/2019, às 14:39, 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
0625656 e o código CRC 6C0023D2.

0010036-36.2019.6.02.8000 0625656v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.
À Secretaria de Administração.
C/C: COSEG.
Assunto:Termo de referência. Aquisição. Material

elétrico. Demandas ordinárias.

 
A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou

o Termo de Referência (0625656) cujo objeto é a aquisição de
material de consumo (refletores LED) necessário para atender
a demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e de Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado, tudo
conforme quantidade, características e especificações
descritas no Termo de Referência.

Desta forma, submeto o referido Termo para
análise e adoção das providências necessárias.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/11/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625701 e o código CRC 1C278B85.

0010036-36.2019.6.02.8000 0625701v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
 
 
À SMR
 
Senhor Chefe,
 
Devolvo os presentes autos para informar se a

presente aquisição integra o Plano Anual das Contratações
Administrativas.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627966 e o código CRC C5C485A3.

0010036-36.2019.6.02.8000 0627966v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0627966,

informamos que a aquisição dos refletores deve
ser enquadrada no item 97 do Plano Anual de Contratações
Administrativas, evento 0539048, processo administativo
nº 0010680-13.2018.6.02.8000, referente à aquisição de
material para manutenção de bens imóveis do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 28/11/2019, às 11:20, 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
0628128 e o código CRC 4A2D851C.

0010036-36.2019.6.02.8000 0628128v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.
Para que possamos melhor aferir a viabilidade da

aquisição retratada no TR de evento 0625656, solicito à SEIC
que promova cotação prévia dos itens indicados para compra.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/11/2019, às 20:55, 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
0628765 e o código CRC 80BA1EC1.

0010036-36.2019.6.02.8000 0628765v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Refletor LED com proteção R$69,90

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$69,90

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE

Objeto: Aquisição de dois refletores de led 30W.

Descrição: ADAPTADOR PARA LUZ DE REFLETOR - REFLETOR DE LED 30W /
6500K.

CatMat: 22284 - ADAPTADOR PARA LUZ DE REFLETOR , ADAPTADOR PARA LUZ DE
REFLETOR NOME

Data: 01/07/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 212/2019 /
UASG: 168008

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.682.822/0001-70
* VENCEDOR *

CONSTRULIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP R$69,90

Marca: S/M                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  REFLETOR DE LED 30W / 6500K.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR DO JEQUIA, 78 RENATA (21) 3734-4001 licitacao@construlimp.ind.br

Relatór io gerado no dia 29/11/2019 09:12:07  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0010036-36.2019.6.02.8000

Pesquisa realizada entre 29/11/2019 09:10:14 e 29/11/2019 09:08:38

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

1) Refletor LED com proteção 1 100 Unidades 69,90 R$6.990,00

Valor Global: R$6.990,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades Cor: Alumínio ou Preto;Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;Composição: Alumínio e vidro;Indicação: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidadePotência: 30W;Tensão de alimentação: 220V;Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);Grau de pr
oteção: IP 66;Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

1 / 2 
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2 / 2 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0628765,

promovemos um estudo preliminar de preços, 0628907 onde
chegamos ao valor total da aquisição  R$ 6.990,00 ( Seis mil,
novecentos e noventa reais). Ademais ressaltamos a
importância em dirimir a forma de contratação, uma vez que
na descrição do objeto fala-se em aquisição de material, e no
quantitativo em previsão de aquisição, o que nos leva a crer
que a unidade demandante fala em registro de preços.

Por fim, s.m.j. sugerimos ajuste do termo de
referência para registro de preço, se for o caso, e
indicação do quantitativo mínimo de adesão.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/11/2019, às 09:20, 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
0628909 e o código CRC B6DD4D23.

0010036-36.2019.6.02.8000 0628909v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2019.
Em atenção ao Despacho SEIC 0628909, remeto os

presentes autos à SMR, para os fins indicados no mencionado
ato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2019, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628962 e o código CRC F8AEEABD.

0010036-36.2019.6.02.8000 0628962v1
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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 (refletores),
para atender a demandas do Fórum Eleitoral de
Maceió e de Cartórios Eleitorais localizados no
interior do estado, conforme quantidades e
especificações abaixo descritas.

2. Justificativa

Prover as unidades do TRE-AL de iluminação
necessária à segurança nas áreas internas e
externas das edificações. Os critérios
de sustentabilidade da aquisição estão sendo
contemplados, na descrição das especificações
técnicas dos produtos, pois a lâmpada led
proporciona uma redução no consumo de
energia elétrica, não gera calor ao ambiente e
possuir uma durabilidade elevada, majorando o
tempo de substituição dos referidos
equipamentos.

3.
Especificações

1. Refletor LED com proteção
Cor: Alumínio ou Preto;
Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;
Composição: Alumínio e vidro;
Indicação: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidade
Potência: 30W;
Tensão de alimentação: 220V;
Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);
Grau de proteção: IP 66;
Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil)
horas.
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4. Quantidade 100 (cem) refletores LED com proteção. 

5. Valor
estimado da
contratação

Pesquisa a cargo da COMAP.

6. Classificação
orçamentária A cargo da COFIN.

7. Local e prazo
de entrega

Os materiais deverão ser entregues na Seção
de Almoxarifado, situada à Avenida Menino
Marcelo, nº 7200 D, Tabuleiro dos Martins
Maceió-AL, no horário de expediente das 13:00
as 18:00 horas, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados a partir da entrega da Nota de
Empenho.

8. Prazo de
Garantia No mínimo, 1 (um) ano.

9. Pagamento

a. O pagamento será efetuado mediante
ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, somente
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários;

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser
devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu
recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES,
deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

 

10. Gestão e
Fiscalização

Seção de Almoxarifado e Seção Manutenção e
Reparos, respectivamente.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser
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12. Sanções
Administrativas:

aplicadas cumulativamente:

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

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento
do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o
valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de
Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

e. 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;

f. As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

 
 
 
Maceió, 26 de novembro de 2019.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/12/2019, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0629053 e o código CRC 6D18BD13.

0010036-36.2019.6.02.8000 0629053v4
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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 dezembro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
A Seção de Manutenção e Reparos encaminha estes

autos a secretaria, para análise e deliberação sobre o Termo
de Referência de aquisição de material de consumo, para as
manutenções prediais ordinárias, para aplicação no exercício
de 2020.

Em ato contínuo, informa-se que a referida
aquisição deverá utilizar-se de recursos da PLOA 2020 e/ou de
recursos oriundos de sobras da PLOA 2019, a ser definida
pela SAD, se for o caso, constante da UA Seção de
Manutenção e Reparos, 3390.30.24 - MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Já no tocante aos critérios de sustentabilidade, esta
setorial entende, s.m.j., que a descrição das especificações
técnicas dos produtos, já contemplam os requisitos de
sustentabilidade, e a inserção de qualquer outro requisito de
sustentabilidade, proporcionariam restrições a
competetividade do certame, o qual poderá ensejar o não
alcance da proposta mais vantajosa para a Administração,
princípio basilar da licitação.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remetos os autos para análise do Termo de Referência e
continuidade do feito.

 
Respeitosamente,

  

Despacho SMR 0629611         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 16



Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/12/2019, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0629611 e o código CRC 6676ADF7.

0010036-36.2019.6.02.8000 0629611v1
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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 dezembro de 2019.
À Diretoria Geral.
 
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0628128), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o exercício 2020, aprovo o TR de evento 0629053 e
evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2019, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633841 e o código CRC A758E338.

0010036-36.2019.6.02.8000 0633841v1
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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 dezembro de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0633841, firmado pelo Senhor Secretário de Administração
e, à luz do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à aquisição de material de
consumo (refletores), para atender a demandas do Fórum Eleitoral de
Maceió e de Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado,
conforme quantidades e especificações descritas no Termo de
Referência.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 10/12/2019, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634051 e o código CRC 9C1815DE.
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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 dezembro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0634051, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/12/2019, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635153 e o código CRC 84B10F11.
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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 dezembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de material de consumo

(refletores), para atender a demandas do Fórum Eleitoral de Maceió
e de Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme
especificações constantes no termo de referência ajustado
evento 0629053

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0635153.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório/planilha 0628907, e ao valor global para contratação de R$
6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais) .

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

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na competição.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/12/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635212 e o código CRC C1F5D5A7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0635212, encaminho os

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/12/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636623 e o código CRC 4435C7EC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2019.
Trata-se de aquisição programada para o exercício

2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital, a ser submetido à deliberação superior no próximo
exercício, para efeito de abertura do certame, posto que
pendente de reserva de crédito, não obstante a indicação
orçamentária assinalada (0628128 e 0629611).

Após a elaboração da minuta, submeter o feito à
análise do Sr. Assessor Jurídico, direcionando os autos
também à SGO/COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2019, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636704 e o código CRC EF41C5EA.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200 
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0010036-36.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Modo de 
Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material de consumo – refletores, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e 
dos Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e 
condições assentadas nos ANEXOS deste edital.  
 
2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS DE ENTREGA e DE GARANTIA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado, 
situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, durante seu horário 
normal de expediente, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento 
da Nota de empenho. 
 
2.2. Os materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 01 (um) ano. 

 

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

 

3.1.1. 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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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. 
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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 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. 

Minuta de edital (0637283)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 28



5 
 

 
 

                                                   
                                 PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

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 do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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. 

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. 
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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 do 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 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. 
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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, 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 
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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 pais; 

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 
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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 materiais ora licitados estão 
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item. 

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.  

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

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

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

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

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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 
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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.       Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 
 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  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. 
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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, 

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, 
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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; 

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; 
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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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 
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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 do item; 

d) conter o preço unitário e  total do 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 
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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. 
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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.  
 

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 no endereço 
discriminado no item 22.13 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 
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16.1. 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c)  apresentar documentação falsa; 

d)  causar o atraso na execução do objeto; 

e)  não mantiver a proposta; 

f)  falhar na execução do contrato; 

g)  fraudar a execução do contrato; 

h)  comportar-se de modo inidôneo; 
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i)  declarar informações falsas; e 

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

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas;  
 
b)  Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto 
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material;  
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da 
contratação, em razão de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações 
assumidas. 
 

17.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total da contratação. 
 
17.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

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

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

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 

18 - DO PAGAMENTO  
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18.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também 
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
 
18.3. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste 
Edital e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos 
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho; 
 
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o 
Contratante; 

 
e) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza dos da contratação; 
 
f) 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; 
 
g) 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; 
 
h) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; e 
 
i) 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

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

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
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22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Descrição do item e dos valores máximos admitidos; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 

Aquisição de material de consumo (refletores), para 
atender a demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e 
de Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, 
conforme quantidades e especificações abaixo descritas. 

2. Justificativa 
Prover as unidades do TRE-AL de iluminação necessária 
à segurança nas áreas internas e externas das 
edificações. 

3. Especificações 

1. Refletor LED com proteção 

Cor: Alumínio ou Preto; 

Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; 

Composição: Alumínio e vidro; 

Indicação: Iluminação exterior; 

Pintura epóxi alta durabilidade 

Potência: 30W; 

Tensão de alimentação: 220V; 

Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); 

Grau de proteção: IP 66; 

Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas. 

4. Quantidade 
Previsão de aquisição de 100 (cem) refletores LED com 
proteção.  

5. Valor estimado 
da contratação 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. Classificação 
orçamentária 

A cargo da COFIN. 
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7. Local e prazo 
de entrega 

Os materiais deverão ser entregues na Seção de 
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 
7200 D, Tabuleiro dos Martins Maceió-AL, no horário de 
expediente das 13:00 as 18:00 horas, no prazo de 20 
(vinte) dias, contados a partir da entrega da Nota de 
Empenho. 

8. Prazo de 
Garantia 

No mínimo, 1 (um) ano. 

9. Pagamento 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 
(dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser 
devidamente atestada também em um prazo de 
10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, 
deverá anexar à Nota Fiscal o documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  

10. Gestão e 
Fiscalização 

Seção de Almoxarifado e Seção Manutenção e Reparos, 
respectivamente. 

12. Sanções 
Administrativas: 

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

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

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por 
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na substituição de materiais desconformes, 
calculado sobre o valor atualizado do material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o 
valor integral do contrato, em razão de recusa em 
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assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de 
Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 

e. 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; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão 
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente. 

   

                           Maceió, 26 de novembro de 2019. 

 

AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO 
Analista Judiciário 
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ANEXO II 
 

                        DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
OBJETO 

Qtd. 
 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

01 

Refletor LED 
com proteção 

Cor: Alumínio 
ou Preto; 

Medidas 
aproximadas: 
170 x 150 x 28 
mm; 

Composição: 
Alumínio e 
vidro; 

Indicação: 
Iluminação 
exterior; 

Pintura epóxi 
alta 
durabilidade 

Potência: 30W; 

Tensão de 
alimentação: 
220V; 

Temperatura de 
cor: 6500 K (luz 
branca); 

Grau de 
proteção: IP 66; 

Vida útil 

100 69,90 6.990,00 
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estimada: 
Superior a 
9.000 (nove 
mil) horas. 

 
 
 
 

                                          ANEXO III 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
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Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

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

 

INFORMAÇÃO Nº 7457 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  À SAD

 

Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – refletores.
 
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 da aquisição.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso, para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto
nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de
aceitabilidade da proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que
ainda não se verificou posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do 
referido Decreto, esta Seção divulgou os valores estimados para aquisição
para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.
 
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.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/12/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/12/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637285 e o código CRC A50DA8C9.

0010036-36.2019.6.02.8000 0637285v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2019.
 
 
Em face da Informação nº 7457 (evento nº 0637285),

ratifico os termos da minuta elaborada pela Seção de Licitações e
Contratos, ajustada ao novo Decreto nº 10.024/2019,
conforme evento nº 0637283.

À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/12/2019, às 12:56, 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
0640374 e o código CRC D443CC9F.

0010036-36.2019.6.02.8000 0640374v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE REFLETORES

 

Parecer nº 7 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0637283), na modalidade pregão, na forma eletrônica,
visando à aquisição de material de consumo - refletores, a fim
de  atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos
Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, de
acordo com a justificativa constante no termo de referência
exordial, formulado pela Seção de Manutenção e Reparos -
SMR (0625656).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento 0628765, o Sr. Secretário de

Administração remeteu os autos à Seção de Instrução de
Contratações com a finalidade de se proceder à cotação prévia
dos itens indicados.

Após estudo de preços por parte da SEIC, chegou-
se ao Relatório /Planilha (0628907), onde se aferiu pelo valor
unitário de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa
centavos) e valor global de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos
e noventa reais). Sugerindo aquela unidade, por fim, que
a licitação fosse realizada na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002.

No evento 0633841, consta a aprovação do termo
de referência, na forma do regulamento, pelo Sr. Secretário
de Administração.

Ademais, consta nos autos a minuta de edital de
licitação (0637283)  elaborada pela SLC, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço.

Não consta dos autos a reserva de crédito.
Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos,

passando-se a opinar nos termos que seguem, verificando-se
os aspectos jurídicos, considerando que as nuanças técnicas e
financeiras foram verificadas pelas unidades competentes.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:
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"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
 
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

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

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM

0539048

0628128

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0629053

 

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4
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19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

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

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM 0629053

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0633841

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? A
ESCLARECER 

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

ESCLARECER 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? NÃO

 

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0637283

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

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

Parecer 7 (0641817)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 61



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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0637283

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas? N/A  
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Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

54

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

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

SIM  

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

N/A  

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

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

57

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

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

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?

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

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

NÃO  

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 

 

 5. DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Sem embargo, para que a instrução transcorra de
acordo com os ditames legais, faz-se mister aperfeiçoá-
la quanto aos itens 24, 25, 26 e trazer aos autos a informação
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relativa ao item 61, todos da tabela de verificação acima.
 
Dessa forma, remetem-se os autos à SAD.

 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 07/01/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/01/2020, às 17:41, 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
0641817 e o código CRC 1AA69E11.

0010036-36.2019.6.02.8000 0641817v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe substituta,
 
Diante do Parecer 7, 0641817, encaminho os

presentes autos para os esclarecimentos necessários com
relação aos itens 24, 25 e 26.

 
Concomitantemente, à SMR para prestar a

informação solicitada no item 61.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 08/01/2020, às 17:59, 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
0642444 e o código CRC BC18B79F.

0010036-36.2019.6.02.8000 0642444v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 69,90

Item 1: Refletor LED com proteção R$ 69,90

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 69,90

Relatór io gerado no dia 13/01/2020 17:59:02  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0010036-36.2019.6.02.8000

Pesquisa realizada entre 29/11/2019 09:10:14 e 13/01/2020 17:56:57

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

1) Refletor LED com proteção 5 100 Unidades 69,90 R$ 6.990,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL|INDUSTRIA DE MATERIAL
BELICO DO BRASIL/FE

Dispensa de
Licitação Nº
212/2019
UASG: 168008

01/07/2019 R$ 69,90

2 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social NºPregão:180152019
UASG:926350

09/08/2019 R$ 59,94

3 MINISTÉRIO DA CULTURA | Instituto Brasileiro de Museus | Museu
Imperial

NºPregão:92019
UASG:343015

05/11/2019 R$ 75,00

4 MINISTÉRIO DA CULTURA | Instituto Brasileiro de Museus | Museu
Imperial

NºPregão:92019
UASG:343015

05/11/2019 R$ 70,00

5 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná

NºPregão:392019
UASG:70019

18/09/2019 R$ 60,29

Valor Unitário R $
67,03

Valor Global: R$ 6.990,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades Cor: Alumínio ou Preto;Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;Composição: Alumínio e vidro;Indicação: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidadePotência: 30W;Tensão de alimentação: 220V;Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);Grau de pr
oteção: IP 66;Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

1 / 4 
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Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE

Objeto: Aquisição de dois refletores de led 30W.

Descrição: ADAPTADOR PARA LUZ DE REFLETOR - REFLETOR DE LED 30W /
6500K.

CatMat: 22284 - ADAPTADOR PARA LUZ DE REFLETOR , ADAPTADOR PARA LUZ DE
REFLETOR NOME

Data: 01/07/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 212/2019 /
UASG: 168008

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.682.822/0001-70
* VENCEDOR *

CONSTRULIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP R$ 69,90

Marca: S/M                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  REFLETOR DE LED 30W / 6500K.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR DO JEQUIA, 78 RENATA (21) 3734-4001 licitacao@construlimp.ind.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 59,94

Órgão: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Objeto: Aquisição de materiais para manutenção que visa atender as necessidades das
Unidades Descentralizadas pertencentes ao Departamento de
Administração/DA da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência
Social/SEMTAS/PMN..

Descrição: PROJETOR ILUMINAÇÃO - REFLETOR LED 30W IP65 6500K.

CatMat: 64769 - PROJETOR ILUMINAÇÃO , PROJETOR E REFLETOR BLINDADO NOME

Data: 09/08/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:180152019 /
UASG:926350

Lote/Item: 5/78

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/09/2019 10:00

Homologação: 04/09/2019 10:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.226.324/0001-42
* VENCEDOR *

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R$ 59,94

Marca: KIAN                                            
Fabricante:  KIAN                                            
Modelo :  ECONOMAX 
Descrição:  REFLETOR LED 30W IP65 6500K                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
GO Goiânia AV INDEPENDENCIA, 6060 (62) 3924-6034

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 75,00

2 / 4 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0643875)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 67

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926350&uasg=926350&numprp=180152019&Seq=1


Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA 
Instituto Brasileiro de Museus 
Museu Imperial

Objeto: Aquisição de material elétrico.

Descrição: LÂMPADA INCANDESCENTE - REFLETOR LED 30W BI-VOLT 3000K
(Branco Quente) 3000 lúmens - IP65

Data: 05/11/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:343015

Lote/Item: 2/53

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Peça

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.790.739/0001-63
* VENCEDOR *

KRAUSS & GONCALVES ENGENHARIA LTDA R$ 75,00

Marca: ILUMINIM                                            
Fabricante:  ILUMINIM                                            
Modelo :  Refletor LED 30W Branco Quente 
Descrição:  REFLETOR LED 30W BI-VOLT 3000K (Branco Quente) 3000 lúmens - IP65.                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 70,00

Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA 
Instituto Brasileiro de Museus 
Museu Imperial

Objeto: Aquisição de material elétrico.

Descrição: LÂMPADA INCANDESCENTE - REFLETOR LED 30W BI-VOLT 6000K
(Branco Frio) 3000 lúmens - IP65

Data: 05/11/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:343015

Lote/Item: 2/54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Peça

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.790.739/0001-63
* VENCEDOR *

KRAUSS & GONCALVES ENGENHARIA LTDA R$ 70,00

Marca: ILUMINIM                                            
Fabricante:  ILUMINIM                                            
Modelo :  Refletor LED 30W Branco Frio 
Descrição:  REFLETOR LED 30W BI-VOLT 6000K (Branco Frio) 3000 lúmens - IP65.                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 60,29
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Objeto: Aquisição de material de consumo na categoria Materiais Elétricos.

Descrição: REFLETOR - REFLETOR DE LED EXTERNO 30W Tipo: led COB - chip on board;
Material: em alumínio, blindado; Grau de proteção: IP66; Temperatura da cor:
fria, mínima de 6000K; Ângulo de alcance: 120º; Fluxo luminoso: mínimo de
2400 lumens. Bivolt - Adicionais: com suporte para fixação

CatMat: 150165 - REFLETOR , REFLETOR NOME

Data: 18/09/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:392019 / UASG:70019

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/09/2019 14:29

Homologação: 23/09/2019 17:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.178.569/0001-68
* VENCEDOR *

LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC R$ 60,29

Marca: empalux                                            
Fabricante:  empalux                                            
Modelo :  led 
Descrição:  REFLETOR DE LED EXTERNO 30W Tipo: led COB - chip on board; Material: em alumínio, blindado; Grau de proteção: IP66; Temperatura da cor: fria, 
mínima de 6000K; Ângulo de alcance: 120º; Fluxo luminoso: mínimo de 2400 lumens. Bivolt - Adicionais: com suporte para fixação                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul R PINHEIRO MACHADO, 2898 (54) 3028-7721 peixoto@terra.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD

evento 0642444, informamos que juntamos o relatório do
banco de preços onde filtra compras governamentais,
segundo orientação do MPLOG, evento 0643875, onde neste
demonstra mais de um preço aferido para fins de comparação,
amplitude e adequação legal,  o que supri as orientações
solicitadas no evento AJ-DG evento 0641817.

Ratificamos o relatório anterior com a ressalva que
o mesmo não disponibilizou da forma que este último dispõe e
assim entendemos atendidas as solicitações.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/01/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643877 e o código CRC AA6C5A11.

0010036-36.2019.6.02.8000 0643877v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2020.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Devolvo os presentes autos após atendimento das

solicitações contidas no Parecer 7, 0641817.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/01/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0644060 e o código CRC 4B88ECFF.

0010036-36.2019.6.02.8000 0644060v1
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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 fevereiro de 2020.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0642444, a Seção

de Manutenção e Reparos tem a informar que os recursos
orçamentários para suportar a despesa estão previstos no
Item de Despesa Material Elétrico e Eletrônico, código
33.90.30.26, dispondo, no orçamento, do montante de R$
32.397,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 05/02/2020, às 16:20, 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
0652993 e o código CRC 6F215202.

0010036-36.2019.6.02.8000 0652993v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG.
Com os esclarecimentos prestados pela SEIC

(0643877) e pela SMR (0652993).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2020, às 18:43, 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
0653663 e o código CRC 8E4454C2.

0010036-36.2019.6.02.8000 0653663v1
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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 fevereiro de 2020.
À SAD,
 
Para complementar a instrução dos autos, com a

juntada da informação sobre a existência de reserva de
crédito, a cargo da COFIN, na forma da legislação e
regulamentação de regência (item 61 da tabela de
verificação).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/02/2020, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653900 e o código CRC A06AFF2D.

0010036-36.2019.6.02.8000 0653900v1
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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 fevereiro de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0653900, remeto os

autos à SGO, para anecessária reserva de crédito, de acordo
com a estimativa da SEIC (0635212).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654431 e o código CRC 99DD8A81.

0010036-36.2019.6.02.8000 0654431v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  10/02/20  17:46                                      USUARIO : AGAMENON       

  DATA EMISSAO    : 10Fev20                            NUMERO  : 2020PE000019   

  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SMR. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER AO SEI 0010036-36.2019.6.02.8000.    

  AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES), PARA O FEM E CARTóRIOS DO      

  INTERIOR. DESPACHO GSAD (0654431).                                            

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 167674  0100000000 339030 070282 ADM MATMAN                 6.990,00

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON             UG : 070011   10Fev20   17:45

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 19/2020.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 10/02/2020, às 18:05, 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
0654936 e o código CRC 5B79B527.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010036-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE REFLETORES

 

Parecer nº 216 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Trata-se de análise da minuta de edital de licitação

(0637283), na modalidade pregão, na forma eletrônica,
visando à aquisição de material de consumo - refletores, a fim
de  atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos
Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, de
acordo com a justificativa constante no termo de referência
exordial, formulado pela Seção de Manutenção e Reparos -
SMR (0625656).

 
Retornam os autos a esta Assessoria Jurídica após a

satisfação das diligências solicitadas no Parecer 7
(0641817), itens 24, 25, 26  e 61 da tabela de verificação, a
saber:

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços?

0643877
0643875

 25

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

0643877

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados?

Banco de Preços
0643875

61 Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa? 0654933

 
Dessarte, tendo sido atendidas todas as

diligências, em complemento ao antedito Parecer (0641817) e
nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de material de consumo – refletores,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 11/02/2020, às 13:16, 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
0655254 e o código CRC FDCBB226.
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a aquisição  de material
de consumo – refletores, consoante minuta 0637283, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 216
(0655254).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/02/2020, às 07:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655541 e o código CRC BA7C1050.

0010036-36.2019.6.02.8000 0655541v1
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PROCESSO : 0010036-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Análise. Minuta de edital. Pregão eletrônico. Aquisição de material de consumo – refletores.

 

Decisão nº 331 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Apreciada a instrução do presente feito, constato a sua

plena regularidade destacando a manifestação da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral (0655254) que, enfim, apontou a viabilidade legal
da minuta apresentada (0637283).

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de material de consumo – refletores, a fim de
atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência exordial, formulado
pela Seção de Manutenção e Reparos - SMR (0625656).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para aos atos

de publicidade do certame e adoção das demais providências
necessárias à evolução do feito.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/02/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657247 e o código CRC BBB0C627.
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DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

na forma da Decisão nº 331, da Presidência (0657247).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2020, às 14:06, 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
0658011 e o código CRC 598B187F.

0010036-36.2019.6.02.8000 0658011v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº 0606/2020/2020

PROCESSO Nº 0010036-
36.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Modo de
Disputa: Aberto e Fechado
Data: 25 de março de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
aquisição de material de consumo – refletores, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  aquisição  de  material  de
consumo  -  refletores,  para  atender  as  demandas do  Fórum  Eleitoral  de  Maceió  e
dos Cartórios  Eleitorais  localizados  no  interior  do  estado, conforme  especificações  e
condições assentadas nos ANEXOS deste edital. 

2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS DE ENTREGA e DE GARANTIA

2.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Seção  de  Almoxarifado,
situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, durante seu horário
normal de expediente, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento
da Nota de empenho.

2.2. Os materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 01 (um) ano.

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

3.1.1. 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 micro-
empreendedor individual  -  MEI,  nos limites  previstos da Lei  Complementar nº 123,  de
2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção 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 declara-
ções: 

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; 
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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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibili-
dade 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 Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
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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 responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais 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 informa-
ção, 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 des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos 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 tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante 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 procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor 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 sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais e quaisquer outros que inci-
dam 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 nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes 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 LAN-
CES. 

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.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, 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 definiti-
vo 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 ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do 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 dis-
puta “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 minu-
tos. 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 determi-
nado, 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.
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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 li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência 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 competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção 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, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.
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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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no pais;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento 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 en-
caminhar, 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 documen-
tos 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 jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada 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. 
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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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi -
ficação. 

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  materiais  ora  licitados  estão
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item.

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 referi-
rem 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 reali-
zação 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 ho-
ras 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) ho-
ras, 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 formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.
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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.        Também deverá  ser  encaminhada pelo  licitante,  quando solicitado  pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.12. 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 lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

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 habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação 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 Normati-
va 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 docu-
mentação 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 re-
quisitos  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.
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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 emiti-
dos 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 habilita-
ção:

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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto 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;
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio 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 lici-
tante, 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 Fa-
zenda 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 do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação 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
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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 imediatamen-
te 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, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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 documen-
tos 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  apre-
sentá-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 sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item;

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, 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 uni-
tário  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, preva-
lecerão 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 consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vín-
culo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
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nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de 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 ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões 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 interessa-
dos, 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 anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar 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.
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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 da-
dos 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 au-
toridade 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  no endereço
discriminado no item 22.13 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 reali-
zação do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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 for-
mais 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 siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO
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16.1. 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

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

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato e das demais  cominações legais,  garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c)  apresentar documentação falsa;

d)  causar o atraso na execução do objeto;

e)  não mantiver a proposta;

f)  falhar na execução do contrato;

g)  fraudar a execução do contrato;

h)  comportar-se de modo inidôneo;
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i)  declarar informações falsas; e

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

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

b)  Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material; 

c)  Multa  de  15%  (quinze  por  cento),  sobre  o  valor  integral  da
contratação,  em  razão  de  inexecução  total  ou  sobre  o  valor
remanescente,  no  caso  de  inexecução  parcial  das  obrigações
assumidas.

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 15% (quinze por cento) do valor total da contratação.

17.4.2. Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado judicialmente.
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17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

17.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à
licitante contratada.

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

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

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

17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

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

18 - DO PAGAMENTO 
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  após  o  recebimento  definitivo  da  nota  fiscal,
devidamente atestada.

18.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.

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

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

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

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

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa  de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339030
(Material de Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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20.1. São obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;

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

c)   Fiscalizar a execução do contrato.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Executar o contrato  em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);

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

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;

d) Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento  das  obrigações  assumidas,  sem  qualquer  ônus  para  o
Contratante;

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

f) 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;

g) 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;

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

i) 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transfe-
rida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

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

22.11. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
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22.13.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos),  bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

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

22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Descrição do item e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, 10 de março de 2020.

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 (refletores), para aten-
der a demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e de Car-
tórios Eleitorais localizados no interior do estado, confor-
me quantidades e especificações abaixo descritas.

2. Justificativa Prover as unidades do TRE-AL de iluminação necessária à
segurança nas áreas internas e externas das edificações.

3. Especificações

1. Refletor LED com proteção

Cor: Alumínio ou Preto;

Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;

Composição: Alumínio e vidro;

Indicação: Iluminação exterior;

Pintura epóxi alta durabilidade

Potência: 30W;

Tensão de alimentação: 220V;

Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);

Grau de proteção: IP 66;

Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

4. Quantidade Previsão de aquisição de 100 (cem) refletores LED com
proteção. 

5. Valor estimado
da contratação

Pesquisa a cargo da COMAP.

6.  Classificação
orçamentária

A cargo da COFIN.

7.  Local  e  prazo
de entrega

Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxa-
rifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D, Ta-
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buleiro dos Martins Maceió-AL, no horário de expediente
das 13:00 as 18:00 horas, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados a partir da entrega da Nota de Empenho.

8.  Prazo  de  Ga-
rantia No mínimo, 1 (um) ano.

9. Pagamento

a. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10
(dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Cer-
tidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciá-
rios;

b. A Nota Fiscal  respectiva deverá ser  devida-
mente atestada também em um prazo de 10 (dez)
dias, a contar do seu recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

 

10.  Gestão  e Fis-
calização

Seção de Almoxarifado e Seção Manutenção e Reparos,
respectivamente.

12.  Sanções  Ad-
ministrativas:

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

a. Advertência, em virtude do descumprimento
de obrigações de pequena monta, podendo a Ad-
ministração, no caso de haver o cometimento rei-
terado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na substituição de materiais desconformes, calcu-
lado sobre o valor atualizado do material;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o va-
lor integral do contrato, em razão de recusa em as-
siná-lo ou de inexecução total ou parcial das obri-
gações assumidas;

d. As sanções  previstas  neste  Termo de Refe-

Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2020 (0667193)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 107



2

                                                  
                                 PODER JUDICIÁRIO
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

rência poderão ser impostas cumulativamente com
as demais;

e. A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificati-
vas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) ho-
ras pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contra-
ditório e a ampla defesa;

f. As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA,
se houver, ou cobradas judicialmente.

  
                           Maceió, 26 de novembro de 2019.

AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO
Analista Judiciário
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ANEXO II

                        DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM DESCRIÇÃO DO
OBJETO

Qtd. PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

01

Refletor  LED
com proteção

Cor:  Alumínio
ou Preto;

Medidas  aproxi-
madas:  170  x
150 x 28 mm;

Composição:
Alumínio  e  vi-
dro;

Indicação:  Ilu-
minação  exteri-
or;

Pintura  epóxi
alta  durabilida-
de

Potência: 30W;

Tensão  de  ali-
mentação:
220V;

Temperatura de
cor: 6500 K (luz
branca);

Grau  de  prote-
ção: IP 66;

Vida útil estima-
da:  Superior  a
9.000  (nove
mil) horas.

100 69,90 6.990,00
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                                          ANEXO III

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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EDITAL Nº 9 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020
PROCESSO Nº 0010036-
36.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Modo de
Disputa: Aberto e Fechado
Data: 25 de março de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a
aquisição de material de consumo – refletores, tudo de acordo com requisição
promovida
pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo
Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao
presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado
de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais
exigências deste
Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de
consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió
e
dos Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme
especificações e
condições assentadas nos ANEXOS deste edital.
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2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS DE ENTREGA e DE GARANTIA
2.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado,
situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, durante
seu horário
normal de expediente, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento
da Nota de empenho.
2.2. Os materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 01 (um) ano.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
2
PODER JUDICIÁRIO
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3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências
deste Edital e seus anexos.
3.1.1. 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:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação
dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;
3
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.
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.
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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 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.
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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.
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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 do item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação
constante no Anexo I;
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.
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.
6
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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 do 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 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 determi -
nado, 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
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qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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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, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
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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 pais;
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.
9
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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 Normati -
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
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desclassi -
ficação.
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 materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item.
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.
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacamse
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações
pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação
da proposta.
1
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8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
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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. Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.
8.12. 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 admi -
nistrativa, 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.
1
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
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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,
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.
1
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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,
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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;
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;
1
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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
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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
nos cadastros de contribuintes estadual e 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
1
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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
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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.
1
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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 do item;
d) conter o preço unitário e total do 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
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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 ma1
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nifeste 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:
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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.
1
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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.
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 no
endereço
discriminado no item 22.13 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.-
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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
1
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16.1. 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração
do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias
e/ou convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;
c) apresentar documentação falsa;
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d) causar o atraso na execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar na execução do contrato;
g) fraudar a execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
1
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i) declarar informações falsas; e
j) 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. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da
contratação, em razão de inexecução total ou sobre o valor
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações
assumidas.
17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 15% (quinze por cento) do valor total da contratação.
17.4.2. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado judicialmente.
2
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17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
17.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o
fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº
8.666/1993.
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5%
(meio por cento) ao mês.
17.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à
licitante contratada.
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no
Diário Eletrônico.
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicandolhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e
as disposições do Direito Privado.
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência,
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multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da
União.
18 - DO PAGAMENTO
2
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota
fiscal,
devidamente atestada.
18.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
18.3. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação
tributária vigente.
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644
365 365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2020,
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n°
339030
(Material de Consumo).
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
2
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20.1. São obrigações do Contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
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b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
c) Fiscalizar a execução do contrato.
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1. São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;
c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive o encaminhamento da Nota de Empenho;
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Contratante;
e) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos da contratação;
f) 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;
g) 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;
h) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
i) 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2
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22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
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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.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluirse-
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.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. Não havendo expediente , ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que
impeça a realização do certame na data marcada , a sessão será transferida
para o
primeiro dia úti l subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas.
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de
expediente no TRE/AL.
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22.13. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser
retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Descrição do item e dos valores máximos admitidos;
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
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Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 10 de março de 2020.
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 (refletores), para atender
a demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e de Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado, conforme
quantidades e especificações abaixo descritas.
2. Justificativa Prover as unidades do TRE-AL de iluminação necessária à
segurança nas áreas internas e externas das edificações.
3. Especificações
1. Refletor LED com proteção
Cor: Alumínio ou Preto;
Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;
Composição: Alumínio e vidro;
Indicação: Iluminação exterior;
Pintura epóxi alta durabilidade
Potência: 30W;
Tensão de alimentação: 220V;
Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);
Grau de proteção: IP 66;
Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.
4. Quantidade Previsão de aquisição de 100 (cem) refletores LED com
proteção.
5. Valor estimado
da contratação Pesquisa a cargo da COMAP.
6. Classificação
orçamentária A cargo da COFIN.
7. Local e prazo
de entrega
Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado,
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D, Ta2
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buleiro dos Martins Maceió-AL, no horário de expediente
das 13:00 as 18:00 horas, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados a partir da entrega da Nota de Empenho.
8. Prazo de Garantia
No mínimo, 1 (um) ano.
9. Pagamento
a. O pagamento será efetuado mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10
(dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;
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b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente
atestada também em um prazo de 10 (dez)
dias, a contar do seu recebimento;
c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a
opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
10. Gestão e Fiscalização
Seção de Almoxarifado e Seção Manutenção e Reparos,
respectivamente.
12. Sanções Administrativas:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais,
que podem ser aplicadas cumulativamente:
a. Advertência, em virtude do descumprimento
de obrigações de pequena monta, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na substituição de materiais desconformes, calculado
sobre o valor atualizado do material;
c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-
lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
d. As sanções previstas neste Termo de Refe2
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rência poderão ser impostas cumulativamente com
as demais;
e. 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;
f. As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA,
se houver, ou cobradas judicialmente.
Maceió, 26 de novembro de 2019.
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO
Analista Judiciário
2
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
ITEM DESCRIÇÃO DO
OBJETO
Qtd. PREÇO UNITÁRIO
(R$)
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PREÇO TOTAL
(R$)
01
Refletor LED
com proteção
Cor: Alumínio
ou Preto;
Medidas aproximadas:
170 x
150 x 28 mm;
Composição:
Alumínio e vidro;
Indicação: Iluminação
exterior;
Pintura epóxi
alta durabilidade
Potência: 30W;
Tensão de alimentação:
220V;
Temperatura de
cor: 6500 K (luz
branca);
Grau de proteção:
IP 66;
Vida útil estimada:
Superior a
9.000 (nove
mil) horas.
100 69,90 6.990,00
2
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ANEXO III
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
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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
3
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Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não

Em 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/03/2020, às 14:41, 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
0667217 e o código CRC 0868172A.

0010036-36.2019.6.02.8000 0667217v2

Edital 9 (0667217)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 137



10/03/2020 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

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

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 10/03/2020 17:33:36 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 12/03/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00006/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0010036-36.2019 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
12/03/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  12/03/2020  às 08:00 Em 25/03/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios 
Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

00001 2020 000032
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 10/03/2020 17:35:10 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00006/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0010036-36.2019 Menor Preço   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

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

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

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

Responsável pela Autorização da Compra

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

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
12/03/2020

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

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2020NE000032

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

A partir de 12/03/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios 
Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Chefe da Seção de Licitações 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00006/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
1 1 0

Filtro

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

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação do

Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério de
Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 460054 -
Refletor - 100 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 10/03/2020 17:37:08 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00006/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 460054 - Refletor
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
100 Bens Comuns Menor Preço 6.990,00

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 100

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

01/07/2019 69,90 21.682.822/0001-70 CONSTRULIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Refletor, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 30 w, tensão alimentação: 110,220

Valor Máximo Aceitá
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1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO
NÚCLEO DE APOIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 -NUAP

Espécie: Contrato nº 02/2020-NUAP, celebrado entre a Diretoria do Foro da 1ª CJM  e a
sociedade empresária S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Inscrita no CNPJ:
04.350.057/0001-71; Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo no edifício sede
da 1ª CJM, de acordo com o Termo de Referência nº 2/2020-NUAP e seus anexos, a proposta
comercial apresentada pela Contratada em 27 de fevereiro de 2020, todos anexos ao
instrumento contratual. Valor Global: R$758.060,09 (secentos e cinquenta e oito mil e
sessenta reais e nove centavos). Data da assinatura: 10 de março de 2020. Vigência: 17 de
março de 2020 até 16 de março de 2021. Nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho 2002,
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 9.507, de 21 setembro de 2018,
do Decreto nº 7.746, 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das
Instruções Normativas SEGES/MP nº 5 de 26 de maio de 2017 e nº 3 de 26 de abril de 2018
e da Instruções Normativa SLTI/MP nº 1 de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. Assinam: JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar e
Diretor do Foro, pela CONTRATANTE, e ELY ANDRADE SANTIAGO, pela CONTRATADA.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

Processo Administrativo nº 001835/19-01.00
A Diretoria do Foro da 1ª CJM torna público o resultado do pregão eletrônico

em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de cartucho de
tinta, fotocondutor e toner para consumo das unidades da 1ªCJM, que teve ADJUDICADO
os itens 1 a 10 e 13; em favor da sociedade NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA, no valor global R$: 104.604,00; o item 11 em favor da sociedade N A
FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME, no valor global R$: 360,00; o item 12 em
favor da sociedade PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-EPP, no valor global R$:
599,96; o tem 14 em favor da sociedade RMJ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI-EPP, valor global R$: 606,68. Informo que o processo foi devidamente
ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Diretoria do Foro da 1ª CJM e encontra-se com vista
franqueada.

JORGE MARCOLINO DOS SANTOS
Diretor do Foro da 1ª CJM

2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 2/2020 - UASG 060029

Nº Processo: 000003 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral sem Gás,
acomodados em garrafões de 20 Litros, que serão fornecidos em regime de comodato
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 10/03/2020 de 12h00 às 12h30 e de 13h00 às
17h30. Endereço: Avenida Cásper Líbero, 88 Santa Efigênia - SAO PAULO - SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060029-05-2-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 10/03/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO
Juiz Federal da Justiça Militar , Diretor do Foro da 2ª Cjm

Dias: 10/03/2020 , 11/03/2020 E 12/03/2020

(SIDEC - 11/03/2020) 060029-02020-2020NE111111

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Orthoped - Clínica Odontológica Ltda. Objeto:
extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 031/2011. Fundamento Legal: Processo
Administrativo PAe 0003170-46.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93. Data de Assinatura 10/03/2020. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Digital Doc Radiologia Odontológica Ltda. - ME
Objeto: extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 29/2013. Fundamento Legal:
Processo Administrativo PAe 0002147-65.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso
I da Lei 8.666/93. Data de Assinatura 10/03/2020. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

EXTRATO DE EXTINÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Doc Radiologia Odontológica Ltda., - ME Objeto:
extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 30/2013. Fundamento Legal: Processo
Administrativo PAe 0002154-57.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93. Data de Assinatura 10/03/2020. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2020/09. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados em manutenção corretiva dos equipamentos e instalações que
compõem os sistemas de iluminação e sonorização do Teatro e do Cinema do Centro
Cultural Justiça Federal - CCJF, localizado na Av. Rio Branco, 241, Centro, nesta cidade,
com alocação de mão de obra para os serviços de operação dos sistemas de
iluminação, sonorização e vídeo.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/03/2020 das
09h00 às 17h59. Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00009-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 12/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 25/03/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/03/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: KAE Comércio de Produtos para Sapateiros e para
Reparos em Geral e Bazar Ltda.; Objeto: Fornecimento mensal de produtos higiênicos
descartáveis, a cessão e a instalação de equipamentos, em regime de comodato, para o
exercício de 2020, a fim de atender às necessidades do Centro Cultural Justiça Federal;
Fundamento Legal: Lei 10.520/02, do Decreto 10.024/19 e Lei nº 8.666/93; Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n° 133/2019; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa:
33.90.30.22; Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Valor GLOBAL ES T I M A D O
deste Contrato: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); Data da assinatura:
06/03/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00373; Contrato nº 012/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 2/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0256.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região torna público que realizará às 14:00

horas do dia 20 de março de 2020, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 6º andar - Centro, Rio
de Janeiro/RJ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº
TRF2-PSG-2020/0015, o recebimento dos envelopes "A" e "B" contendo documentos de
habilitação e propostas comerciais, referentes ao Convite em epígrafe, do tipo MENOR
PREÇO, sob a forma de execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço
global.

O certame será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, a LDO vigente, Decreto 8.538/15, Portaria TRF2-PTP-2017/00110 de
15/03/2017, na Resolução nº 114/10-CNJ e pelas condições adiante estabelecidas neste
Edital e seus anexos. Objeto: Contratação de empresa especializada para transferência do
semáforo em frente ao prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua
Acre nº 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme especificações contidas neste edital e seus
anexos.

O arquivo do Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente pela
internet, no endereço www.trf2.jus.br, opção "transparência / gestão das contratações e
aquisições / licitações, compras, contratos e atas de registro de preços / licitações em
andamento / Convite". Os arquivos também podem ser solicitados pelo e-mail
cpl@trf2.jus.br.

Rio de Janeiro-RJ, 10 de março de 2020.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0001128-64.2020. Objeto: Fornecimento e substituição de 304 baterias
seladas para uso em No-breaks.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/03/2020 das 11h00
às 17h00. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto
Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00008-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 12/03/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Edital também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 11/03/2020) 90030-00001-2020NE500106
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Primeiro à Ata de Registro de Preços nº 36/2019. CONTR AT A N T E :
TRF 4ª Região. CONTRATADA: HSC DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação de vigência da Ata, cujo objeto é aquisição de
licenças, plano de manutenção de licenças e treinamento de software de antispam HSC
Mailinspector, por mais 06 meses. PA: 0004448-59.2019. ASSINATURA: Sr. Gaspar Paines
Filho, Diretor-Geral, em 06/03/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2020

O TRF 5ª torna público que o objetivo do pregão eletronico nº 02/2020 -AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA INTELIGAÇÃO DE DADOS DO DATACENTE DO TRF5, foi adjudicado e
Homologado às empresas 19 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ
11.240.105/0001-34 e SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA , CNPJ 11.099.588/0001-07,
vencedoras dos lotes e e01 e 02, com preços totais de R$ 23.929,40 e R$1.920,00,
respectivamente.

PAULO ROBERTO GALVÃO DE ARAÚJO
Pregoeiro

(SIDEC - 11/03/2020) 090031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0003214-25.2019.6.01.8011. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 05/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: PREMIUM SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº
04.512.547/0001-27. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 16/03/2020, com término em
15/06/2020, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento original.
Data de assinatura: 10/03/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-
Geral do TRE/AC e Maria das Graças Martins da Silva, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 02/2020; Processo SEI nº 0009433-60.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art.
24, inciso II, da Lei nº .666/93 e alterações. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa VB
ALMEIDA-ME, CNPJ nº 09.553.582/0001-08; Objeto: prestação de serviços de lavanderia de
vestuários utilizados pelos membros e servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
durante as sessões plenárias. Vigência: a partir da data da assinatura do termo contratual
(09/03/2020), até 31 de dezembro de 2020. Valor total do contrato: R$ 7.200,00.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2019; Processo SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000; Fund. Legal: inciso VI, do parágrafo primeiro, do artigo 57 da Lei nº
8.666/93 e alterações, e no caput da Cláusula Oitava do Contrato; Partes: União, através
do TRE/AL e a empresa PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ nº
13.923.606/0001-40; Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, que trata da
prestação de serviços visando a elaboração de Projetos Complementares Executivos para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 30 dias,
estendido até o dia 30/03/2020; Assinatura: 28/02/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2012; Processo SEI nº 0001535-
98.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no
parágrafo 1º da Cláusula Quinta e no parágrafo 3º da Cláusula Quarta do Contrato original;
Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. Marcos Antônio Ferreira de Melo, CPF nº
939.171.634-20; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, que trata da locação de
imóvel em Cacimbinhas/AL, pelo período de 03 meses. Valor mensal do aluguel: R$ 564,32;
Valor total do aditivo: R$ 1692,96. Assinatura: 04/03/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

Processo Administrativo SEI nº 0000659-07.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 10/03/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2020, cujo objeto é a
contratação de prestação dos serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em que foi adjudicado a empresa TR ÊS
CRIATIVOS LTDA, CNPJ 12.292.936/0001-12, pelo valor total de R$ 1.520,00 , com arrimo no
art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 11 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010036-36.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores,
para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios Eleitorais
localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/03/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00006-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 12/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 10/03/2020) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 4/2020, para fornecimento de gás liquefeito de petróleo. PARTES:
União, através do TRE-AP e a empresa M. DA SILVA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 00.451.408/0001-80. Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em
botijão de 13kg. Valor do contrato: R$ 9.960,00 (Nove mil e novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 11/03/2020. Data de assinatura: 11/03/2020.
Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Marciel da Silva
Oliveira, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 13158/2017 TRE-AM. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
04/2018, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sala cofre,
incluindo treinamento e o fornecimento de peças ou quaisquer outros insumos
necessários. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Fundamentação Legal: Lei
n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, inciso II. Do Objeto: altera-se o caput da CLÁUSULA
QUINTA (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 01/03/2020 a 28/02/2021. Data
da Assinatura: 23/01/2020. Assinam: Desdor. Presidente, JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES,
pelo Contratante, o Sr. LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços N.º 021/2020, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa Marilana Stefanini Messa, para
eventual aquisição de caixa de papelão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos 10.024/2019 e 7.892/13; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 15.840/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 11/03/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Marilana Stefanini Messa, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 1. CAIXA DE PAPELÃO
Marca: SAO JOSE

Modelo / Versão: 37 x 29 x 24,5

12.500 R$ 2,62

. 2. CAIXA DE PAPELÃO
Marca: SAO JOSE

Modelo / Versão: 37 x 29 x 24,5

37.500 2,62

AVISO DE PENALIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N.º 13786/2018.
Aprecia-se e adota-se, como razão de decidir, o parecer contido no

documento n.º 242432/2019, de lavra da Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos
(ASJUR1), que, consequentemente, passa a integrar esta decisão.

Nessa senda, com base na condição 16.1, "e" do Edital e o art. 30, II, da
Portaria n.º 305/2019, aplica-se a penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 02 (dois) meses à empresa R. BAUTZ MATERIAIS
ES C R I T Ó R I O - M E .

Ante o exposto, nos termos do art. 17 da Portaria da Presidência n.º
305/2019, a Chefia de Gabinete da Presidência deverá adotar as medidas necessárias
à intimação da referida empresa, assim como as demais providências cabíveis.

Após, à SEPEX, para certificar a expedição, juntando aos autos o respectivo
Aviso de Recebimento (AR).

Por fim, retornem-se os autos à Seção de Apoio Jurídico (SECAJU).

Salvador, 20 de novembro de 2019.
Des. JATAHY JUNIOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 81º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo no quantitativo de itens
constantes na planilha de acompanhamento da 31ª medição de serviços da segunda
parcela da obra de construção da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na
quantia de R$ 108.584,01 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e um
centavo), correspondente ao percentual aproximado de 0,2027% do valor inicial atualizado
do contrato. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo
PAD n.º 3.662/2020. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo,
Presidente. DATA: 09/03/2020

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 15.914/2019. Espécie: Contrato n.º 6/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC.
Objeto: O objeto do presente instrumento é fornecer água tratada e/ou coleta de esgoto
ao Contratante no Fórum Eleitoral do Crato, na 27ª Zona Eleitoral, localizado na Rua
Teodorico Teles Neto, S/N, Bairro Mirandão, no Município do Crato/CE. Fundamento Legal:
No art.25, Caput, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 15.914/2019.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, José
Yarley de Brito Gonçalves. Data: 10/03/2020.

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 01/2020, cujo objeto é a eventual aquisição de material de consumo de
infraestrutura de redes deste Tribunal, de acordo com as especificações que constam no
Anexo I da Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico n.º 45/2019. MISTER
PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 04.428.101/0001-19, item 3, R$ 50,00; item
4: R$ 60,00; A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, CNPJ:
29.928.575/0001-50, item 6: R$ 43,50; item 9: R$ 37,17; item 10: R$ 7,97; VC COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ: 31.472.148/0001-52, item 8 22,86; CONTROLLTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 32.842.887/0001-51, item 1: R$ 125,00. Processo PAD n.º
5.928/2019. Data: 10/03/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº. 32/2020. Processo SEI nº. 0001441-
64.2020.6.07.8100. Credenciada: Uros Serviços Médicos e Diagnósticos S/S Ltda. (CNPJ:
24.890.120/0001-70). Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico
e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa
de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado.
Fundamento Legal: artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº
7.694 de 30/06/2016. Data e assinaturas: Brasília, 10/03/2020. Sr. Eduardo de Castro
Rodrigues, Diretor-Geral do TRE-DF, e Dr. Rodrigo Pastor da Silva Mendonça.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 6º Termo de aditamento ao Contrato n° 19/2016, firmado em 09/03/2020, com a
empresa Atlântico Engenharia Ltda. (CNPJ: 14.355.750/0001-90); Objeto: Reequilíbrio
econômico-financeiro, mediante a repactuação dos preços contratados em razão das
Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo SINTTEL e pelo SINDUSCON, que
atualizaram os valores do salário base e do auxílio-alimentação; alteração do Seguro
Acidente Trabalho/SAT para 3%; revisão do contrato com base na Lei nº 13.932/2019, que
extinguiu a contribuição social instituída por meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110,
de 29 de junho de 2001; e a revisão com base no Decreto Distrital nº 40.381/2020, que
alterou o valor das tarifas do transporte público no âmbito do Distrito Federal;
Fundamento Legal: artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93da Lei nº. 8.666/93;
Processo SEI: 0000846-07.2016.6.07.8100; Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano
do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF e Sr. João Bosco Barbosa de Faria.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal notifica a empresa Gold
Comércio de Produtos Eletrônicos, Instalação e Serviços para Eventos Eireli, CNPJ nº
29.304.438/0001-45, para que, querendo, apresente Recurso Administrativo nos autos do
processo SEI nº 0006049-42.2019.6.07.8100, contra a aplicação da penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 12 (doze) meses, com base
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação
do presente edital. Signatário: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente
do TRE-DF.

Desª. CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 70023

Nº Processo: 9878/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de

veículos com condutor para atender demanda do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás..

Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/03/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59.

Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a

partir de 12/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:

25/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 10/03/2020) 70023-00001-2020NE000039
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 01/2020
SEI 0008362-23.2019.6.02.8000

Data: 19/02/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de lanches.

Valor Unitário Estimado: R$ 22,85
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 02/2020
SEI 0000659-07.2020.6.02.8000

Data: 04/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 3.568,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona
Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:
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Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à
eletricidade, Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 05/2020
SEI 0000662-59.2019.6.02.8000

Data: 18/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contrataçãode empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I-A do Edital, com assistência 24 horas
e vigência de 12 (doze)meses,conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 20.156,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 06/2020
SEI 0010036-36.2019.6.02.8000

Data: 25/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral
de Maceió e dos Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS do edital.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Valor Unitário Estimado: R$ 6.990,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2020.

Ao pregoeiro,

Para realização do certame licitatório.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 12/03/2020, às 15:55, 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
0667308 e o código CRC FE36334A.

0010036-36.2019.6.02.8000 0667308v1
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M
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JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME 

CNPJ – 27.130.609/0001-31 

I.E. – 90747989-74 

RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV  

CEP: 85065-050 

GUARAPUAVA - PARANÁ 

FONE / FAX (42) 3304-1264 

E-MAIL: jeanlicita@outlook.com 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 

Processo Administrativo nº 0010036- 36.2019.6.02.8000 
 

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME 

CNPJ: 27.130.609/0001-31 

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74 

Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV 

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85065-050 

Fone / Fax: (42) 3304-1264 Responsável pela Empresa: 

E-mail : jeanlicita@outlook.com JEAN ALEXANDRE  WENDLER DE MORAIS 

Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9  -  C/C : 19350-X Praça : GUARAPUAVA 
 

Item Descrição Marca/Fabr Qtde Unid. Valor Unit. 
R$ 

 

Valor 
Total R$ 

 
 
 

01 

Refletor LED com proteção Cor: Alumínio 
ou Preto; Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 
mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: 
Iluminação exterior; Pintura epóxi alta durabilidade 
Potência: 30W; Tensão de alimentação: 
220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); 
Grau de proteção: IP 66; Vida útil estimada: 
Superior a 9.000 (nove mil) horas. Garantia: 12 
(DOZE) meses 

 
 
 

SMD 
 
 

 
 
 

100 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

33,60 

 
 
 

3.360,00 
 

 

 
VALOR TOTAL: R$ 3.360,00 (TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) 
 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS 
 

Prazo de entrega: EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS  

Pagamento:  EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 

 
Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão. 

 Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos 
incidentes e outros que se fizerem necessários.  

 
 

 
Guarapuava/Pr, 25 de Março de 2020 

 
 
 

_____________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS  
ADMINISTRADOR 

CPF – 078.997.579-32 
R.G. – 12340577-3 SSP/PR 
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Refletor Led Holofote 30w Smd Ip66  
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 Marca Importado  
 Modelo SMD  
 Potência 30 W  

 Tipo de lâmpada LED  
 Instalação do refletor Montável  
 Lâmpada incluída Sim  
 Sensor de movimento Não  
 A prova d’água Sim  

 

Descrição 

 

Os refletores LED são ideais para retrofit dos refletores de luz halógena, trazendo 

elegância, potência e praticidade para a iluminação de qualquer ambiente. 

 

O uso de produtos Led, além de trazer uma iluminação de alta qualidade, também gera 

uma grande economia de energia, representando cerca de até 80% na redução de sua 

conta. Dentro de suas inúmeras qualidades, devemos citar sua longa vida útil. 

 

Com proteção IP66, o refletor estará sempre protegido contra chuva e intempéries do 

tempo. 

 

Ideal para iluminação de fachadas, piscinas, jardins, árvores, festas, entre outros. 

 

Características:  

 

Vantagens do Super LED: 

 

- Alta economia de energia 

- Maior eficiência luminosa (lm/w) 

- Baixa emissão de calor 

- Não emite radiação infravermelha e nem ultravioleta 

- Descarte não prejudicial ao meio ambiente  

- Vida útil até 50 vezes maior comparado a outras tecnologia 

 

Informações técnicas:  

 

- Potência: 30w 

- Temperatura de cor: Branco Frio (6500K) 

- Modelo: SMD  

- Material: Alumínio e vidro 

- Carcaça: Alumínio cor preta 

- Vida útil estimada de até 45.000 horas 

- Luminosidade: Aproximadamente 900 lúmens 

- Voltagem: AC 100-240v (Bivolt) 

- Ângulo de abertura: 120° 

- Certificação: CE 

- Proteção: IP66 

- Dimensões: 16,5x12x2,6cm 

- Peso: 580g 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Senhor Chefe,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Jean Alexandre Wendler de Morais, conforme
evento 0672832.

Informo que a sessão eletrônica do Pregão n.
6/2020, será suspensa, retornando, amanhã, às 14:00 horas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/03/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672843 e o código CRC 0793F8EC.

0010036-36.2019.6.02.8000 0672843v1

Despacho PREG 0672843         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 154



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0672843, esta

Unidade verificou que a proposta (0672832) apresentada pela
Empresa Jean Alexandre Wendler de Morais está em
conformidade com as especificações técnicas do Termo de
Referência SMR 0629053.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/03/2020, às 19:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672882 e o código CRC 63D94F80.

0010036-36.2019.6.02.8000 0672882v1
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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: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Nome Fantasia: JEAN LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/07/2020
FGTS 05/04/2020
Trabalhista Validade: 19/07/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/06/2020
Receita Municipal Validade: 07/06/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 26/03/2020 09:52 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 26/03/2020 09:49:49 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS 
CNPJ: 27.130.609/0001-31 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.130.609/0001-31
Certidão nº: 7258677/2020
Expedição: 26/03/2020, às 10:10:10
Validade: 21/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  J E A N  A L E X A N D R E  W E N D L E R  D E  M O R A I S

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
27.130.609/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS 
 
CPF/CNPJ: 078.997.579-32 
 
 

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 13:47:15 do dia 26/03/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: 2JCJ260320134715 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

27.130.609/0001-31
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/02/2017

NOME EMPRESARIAL

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

JEAN LICITACOES
PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R PADRE CHAGAS
NÚMERO

1652
COMPLEMENTO

SALA 01

CEP

85.065-050
BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA XV
MUNICÍPIO

GUARAPUAVA
UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JEANLICITA@OUTLOOK.COM
TELEFONE

(42) 3304-2777 / (42) 3304-1264

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/02/2017

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 10/12/2019 às 17:24:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnp...

1 of 1 10/12/2019 17:24
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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: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Atividade Econômica Principal:

4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

Endereço:
RUA PADRE CHAGAS, 1652 - SALA 01 - ALTO DA XV - Guarapuava / Paraná

Emitido em: 26/03/2020 10:03 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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Capital
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Último Arquivamento
Data
16/02/2017

Número
20170546560

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Empresário: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Identidade:
123405773

CPF:
078.997.579-32

Estado civil:
SOLTEIRO(A)

Regime de bens:
NÃO INFORMADO

NIRE (Sede)
41108185439

CNPJ
27.130.609/0001-31

Arquivamento do Ato de Inscrição
16/02/2017

Início de Atividade
06/02/2017

Endereço Completo
Rua PADRE CHAGAS, Nº 1652, SALA 01, ALTO DA XV-Guarapuava/PR- CEP85065-050

Objeto
Comércio varejista de embalagens plásticas e de papelão descartáveis; artigos de papelaria; material escolar; material para escritório; informática; artesanato; material de limpeza; produtos de higiene; eletroeletrônicos; artigos esportivos; artigos do
vestuário; ferramentas em geral; ferragens; abrasivos; material hidráulico; material elétrico; material de construção; produtos alimentícios e utensílios domésticos.

Porte
ME (Microempresa)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2019, às 13:07:25 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código Q5AGXMUE.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC1900548570

Nome Empresarial: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC1900548570

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

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

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Nome Fantasia: JEAN LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

IFNMG-CAMPUS PIRAPORA 158440 -

UTFPR-CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 17/2019  DICOMCP -

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ PREGÃO 05/2017 -
UNIV. FED. DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI

001/2018 -

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
PARANÁ

PREGÃO 07/2019 -

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM SÃO PAULO

AP06.0819.14326.1305 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 14/2019 -
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA
PARAÍBA

OC 145/2017 -

INSTITUTO FERAL BAIANO-CAMPUS SANTA
INÊS

PREGÃO 28/2017 -

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 96/2019 -
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
PERNAMBUCO

MPF/PRPE N.º 13/2019 -

ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA PREGÃO 04/2019 -

Emitido em: 26/03/2020 09:53 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 Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Nome Fantasia: JEAN LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 9074798974 Inscrição Municipal: 346548
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/02/2017
CNAE Primário: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 1: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 2: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 3: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 4: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 5: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 7: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 8: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 9: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 85.065-050
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 - SALA 01 - ALTO DA XV
Município / UF: Guarapuava / Paraná
Telefone: (42) 33042777 Telefone: (42) 33041264
Email: JEANLICITA@OUTLOOK.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
078.997.579-32CPF:

Nome: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Carteira de Identidade: 123405773 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 20/09/2007 Data de Nascimento: 08/01/1996
E-mail: jeanlicita@outlook.com

Emitido em: 26/03/2020 10:00 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 078.997.579-32
Nome: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Carteira de Identidade: 123405773 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 20/09/2007 Data de Nascimento: 08/01/1996
Filiação Materna: TEREZA WENDLER MORAIS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 85.065-050
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1602 - CENTRO
Município / UF: Guarapuava / Paraná
Telefone: (00) 00000000 Telefone: (42) 33042777
Email: jeanlicita@outlook.com

Linhas de Fornecimento

Materiais
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Emitido em: 26/03/2020 10:00 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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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 Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Nome Fantasia: JEAN LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 26/03/2020 09:54 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

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.130.609/0001-31
Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Nome Fantasia: JEAN LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 29/01/2019 Valor da Multa: R$ 634,50
Número do Processo: 00200018527201871 Número do Contrato: PE20180099 (2018NE801133)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 08, de 29 de janeiro de 2019, o Senhor Diretor-

Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86
da Lei nº 8.666/1993, nos subitens 22.5.1 e 22.5.3 do item 22.5 do Capítulo
XXII do Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2018, e considerando o disposto no
art. 2º, Parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, aplica à empresa JEAN
ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS – ME a penalidade de MULTA no
valor de R$ 634,50, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de
Empenho nº 2018NE801133 (Nota Fiscal nº 000.000.178), decorrente do Pregão
Eletrônico nº 99/2018, em descumprimento ao que estabelece o item 3.4.1 do
Edital do referido pregão.

Ocorrência 1:

Emitido em: 26/03/2020 14:27 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 30/01/2019 Valor da Multa: R$ 495,00
Número do Processo: 00200018529201861 Número do Contrato: PE20180099 (2018NE801134)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 09, de 30 de janeiro de 2019, o Senhor Diretor-

Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86
da Lei nº 8.666/1993 e nos subitens 22.5.1 e 22.5.3 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 99/2018, e considerando o disposto no art. 2º, Parágrafo único,
inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, aplica à empresa JEAN  ALEXANDRE
WENDLER  DE  MORAIS – ME a penalidade de MULTA no valor de R$
495,00, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nº
2018NE801134, em descumprimento ao que estabelece o sub item 3.4.1 do
Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2018, conforme disposto no Processo n°
00200.018529/2018-61.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 23/09/2019 Prazo Final: 07/10/2019

Número do Processo: 0010071-61.2019.8
Descrição/Justificativa: PE 59/2019: Solicitou desistência da proposta alegando erro de cotação.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/02/2018 Prazo Final: 07/08/2018

Número do Processo: 18937/2017-19
Descrição/Justificativa: Nota Técnica AL/PROPLAD nº 041/2018-01 e DESPACHO de 26 de janeiro de

2018, a empresa em questão não entregou a documentação exigida no Edital do
Pregão Eletrônico nº 42/2017.

Ocorrência 4:

Emitido em: 26/03/2020 14:27 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 16/02/2017
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 17:03 SOB Nº 41108185439.
PROTOCOLO: 170546578 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700643742. NIRE: 41108185439.
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 16/02/2017
       www.empresafacil.pr.gov.br
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SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do

Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO Cadastro atualizado até
a data da consulta

Data/Hora Host
CELEPAR
26/03/2020 - 10:08:07

CNPJ: 27.130.609/0001-31 Inscrição
Estadual: 90747989-74

Nome Empresarial: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME

ENDEREÇO
Logradouro: RUA PADRE CHAGAS
Número: 1652 Complemento: SL 01
Bairro: ALTO DA XV
Município: GUARAPUAVA UF: PR
CEP: 85.065-050 Telefone: (42)3304-2777
E-mail: PBGMP@IG.COM.BR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal: 4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s):

4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELETRICO 
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS 
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS 
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA 
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA 
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
VESTUARIO E ACESSORIOS 
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES,
BIJUTERIAS E ARTESANATOS 
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES DOMISSANITARIOS 

Início das Atividades: 04/2017
Situação Atual: HABILITADO - DESDE 04/2017
Situação Cadastral: ATIVO - DESDE 04/2017

Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03
DO MES+2

SPED (EFD, NF-e, CT-e): Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade

tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estados
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19/07/2019 SEI/UTFPR  0953359  Atestado de Capacidade Técnica
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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO ‐ CP
DIVISAO DE COMPRAS ‐ CP ‐ DICOM‐CP

Avenida Alberto Carazzai, 1640 ‐ CEP 86300‐000 ‐ Cornélio
Procópio ‐ PR ‐ Brasil

Telefone: (43) 3520‐4000 ‐ www.uꞪ�pr.edu.br

 Atestado Capacidade Técnica nº 17/2019 ‐ DICOM‐CP

 

Cornélio Procópio, 19 de julho de 2019.

 

Atestamos  para  todos  os  fins  de  direito,  que  a  empresa  Jean  Alexandre  Wendler  de
Morais  ‐  ME  ‐  CNPJ  27.130.609/0001‐31,  estabelecida  na  Rua  Padre  Chagas,  1652  ‐  Alto  da  XV  ‐
Guarapuava ‐ PR ‐ CEP 86065‐050, forneceu a esse órgão os itens abaixo, não havendo em nosso registros
fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

 

Material Empenho Nota
Fiscal Quanྤ�dade

Lâmpada LED, bivolt, potência 30W, ྤ�po
Base: E‐27, formato: compacta 2019NE800109 226 50

 

Atestamos  ainda,  que  os  materiais  entregues  estavam  inteiramente  de  acordo  com  a
proposta, não havendo nada que desabone quanto ao atendimento e qualidade dos produtos.

 

 

 
Alana Regina Biagi Silva Lisboa

Diretora de Planejamento e Administração
Universidade Tecnológica Federal do Paraná ‐ Câmpus Cornélio Procópio

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALANA REGINA BIAGI SILVA LISBOA, DIRETOR(A), em 19/07/2019,
às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A  autenྤ�cidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site  h빝ps://sei.uꞪ�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,  informando  o  código  verificador  0953359  e  o  código  CRC
73558DBD.
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Superior Tribunal de Justiça 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020 
Processo nº 035725/2019 

 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E DE NEPOTISMO E DE 

CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO STJ 

 

I - Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. 012/2020, que JEAN 

ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME, CNPJ 27.130.609/0001-31, não incide 

no impedimento de contratação previsto no inciso III do art. 9º da Lei n. 8.666/1993, 

bem como nas vedações do inciso XI do art. 18 da Lei n. 13.898, de 11 de novembro de 

2019 (LDO de 2020). 

II - Declaro também que JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME não 

possui, em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, bem 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e de assessoramento, 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação do órgão celebrante, nos termos da Resolução CNJ n. 7/2005, 

com a redação que lhe fora conferida pela Resolução CNJ n. 229/2016. 

III - Declaro que a empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS ME, 

CNPJ 27.130.609/0001-3 possui conhecimento da política de sustentabilidade do STJ, e 

que tem o compromisso em atender, se aplicáveis ao objeto desta licitação, os requisitos 

legais e os definidos na Portaria n. 293 de 3 de maio de 2012, disponível no endereço 

eletrônico http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/46638. 
 
 

 

 

 
Guarapuava/Pr, 20 de Março de 2020 

 
 

_____________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS  
ADMINISTRADOR 

CPF – 078.997.579-32 
R.G. – 12340577-3 SSP/PR 

 

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME 

CNPJ – 27.130.609/0001-31 

I.E. – 90747989-74 

RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV  

CEP: 85065-050 

GUARAPUAVA - PARANÁ 

FONE / FAX (42) 3304-1264 

E-MAIL: jeanlicita@outlook.com 
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ nº 27.130.609/0001-31, 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.

Guarapuava, 24 de Março de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, inscrita no CNPJ nº 27.130.609/0001-31, 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.

Guarapuava, 24 de Março de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, inscrita no CNPJ nº 27.130.609/0001-31, 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.

Guarapuava, 24 de Março de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, como representante devidamente constituído de 27.130.609/0001-31 - JEAN
ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS doravante denominado JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS 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 6/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 6/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Guarapuava, em 24 de Março de 2020. 

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 27.130.609/0001-31 - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS 

24 de Março de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 6/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 27.130.609/0001-31 - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Guarapuava, 24 de Março de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, inscrita no CNPJ nº 27.130.609/0001-31, 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.

Guarapuava, 24 de Março de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 6/2020 UASG 70011

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, inscrita no CNPJ nº 27.130.609/0001-31, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Guarapuava, 24 de Março de 2020.

 

Fechar
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Pregão Eletrônico

70011 .62020 .4370 .4384 .1390955044

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00006/2020

Às 14:00 horas do dia 25 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 120/2019 de 20/03/2020, 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 0010036-36.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2020. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo - refletores, para
atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.. 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: REFLETOR
Descrição Complementar: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.990,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, pelo melhor lance de R$ 3.360,0000 .

Histórico
Item: 1 - REFLETOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.764.895/0001-29 TECNO

INDUSTRIAL E
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 66,4000 R$ 6.640,0000 24/03/2020
12:53:23

Marca: AVANT 
Fabricante: AVANT 
Modelo / Versão: REF30W 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor Led Slim Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V;
Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);Grau de proteção: IP 66; 1 ano de garantia

73.261.133/0001-95 JOSE HELIO
FLAVIO VIANA DA
SILVA

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 12/03/2020
14:44:33

Marca: RCA 
Fabricante: RCA Lâmpadas 
Modelo / Versão: * 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFLETOR LED 30W produzido em material de alta qualidade,
resistente e durável. em alumínio reforçado com pintura eletrostática a pó. Iluminação com altíssima economia de
energia, até 90% a menos. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tipo: Micro LED SMD | Potência: 30 watts | Cor: Branco
Frio (6000k-6500k) | Fluxo Luminoso: 3.000 Lúmens | Angulo de Abertura: 120 graus | Voltagem: Bivolt
Automático (110v - 220v) | Material: Alumínio | Vida útil: 50.000 horas | Proteções: IP66+ (à prova de poeira e
resistente à chuva)

30.701.265/0001-88 LX
DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 12/03/2020
16:11:09

Marca: ENT LED 
Fabricante: ENT LED 
Modelo / Versão: RL SMD 30W 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio Ou Preto; Medidas
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aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

21.598.624/0001-22 STANTE
COMERCIO E
SERVICOS
GERAIS LTDA.

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 13/03/2020
11:22:13

Marca: Refletor led 30w cob 
Fabricante: Refletor led 30w cob 
Modelo / Versão: Refletor led 30w cob 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas. Refletor led 30w branco frio preto cob

07.820.223/0001-44 MARCELO LUIZ
CLEMENTE
BRANDAO

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 20/03/2020
08:41:00

Marca: ARCO IRIS 
Fabricante: ARCO IRIS 
Modelo / Versão: 81309 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações técnicas: - Lúmens: 2400 - Potência: 30w -
Dimensões: 22x22,5x4 - Carcaça: alumínio - Ângulo: 120 graus - Resistente a água ( não pode ser emergido na
água ) - Voltagem: Ac 85-240 (bi-volt) Características: - IP66 - Bivolt (AC 110-220 V) - Material: alumínio e vidro
- Alta economia de energia - Baixa emissão de calor - Maior eficiência luminosa - Não emite radiação
infravermelha ou ultravioleta - Descarte não prejudica o meio ambiente - Vida útil 50% maior comparado a outras
tecnologias - Peso: 960g

24.101.048/0001-54 BG COMERCIO E
MATERIAIS EIRELI

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
10:34:48

Marca: RCA 
Fabricante: RCA 
Modelo / Versão: 30W SMD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

10.943.936/0001-00 W&A COMERCIO E
DISTRIBUICAO
PET LTDA

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
15:11:18

Marca: REFLETOR 
Fabricante: DECORLUX 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas."

26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
15:12:13

Marca: empalux 
Fabricante: empalux 
Modelo / Versão: empalux 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

29.760.831/0001-43 ILUMINAR
COMERCIO E
REPRESENTACOES
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
15:47:56

Marca: L&D 
Fabricante: L&D 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

27.130.609/0001-31 JEAN ALEXANDRE
WENDLER DE
MORAIS

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
16:27:42

Marca: SMD 
Fabricante: SMD 
Modelo / Versão: 30W 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas. Garantia: 12 (DOZE) meses

21.896.826/0001-50 S.A. DE JESUS
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
17:46:45
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Marca: ALL LED 
Fabricante: ALL LED 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFL LED ALL LED IP66 30W 2700LM 6000K

32.076.851/0001-04 WSS COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS E
LICITACOES E

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
19:34:28

Marca: ILUMINIM 
Fabricante: ILUMINIM 
Modelo / Versão: Refletor Holofote MicroLED SMD Slim 30W Branco Fri 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED,
POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220

10.715.575/0001-44 J. M. DE SOUSA
JUNIOR

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
21:37:26

Marca: swissport 
Fabricante: swissport 
Modelo / Versão: 30w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas

01.493.748/0001-36 CONSTRUCOES
IPANEMA LTDA

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 24/03/2020
22:21:00

Marca: AVANT 
Fabricante: AVANT 
Modelo / Versão: 2020/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED,
POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220

19.571.002/0001-69 KRIMA VENDAS E
SERVICOS
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 25/03/2020
10:48:07

Marca: ELT 
Fabricante: ELT 
Modelo / Versão: 30w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

20.900.592/0001-05 ELETROSIA
MATERIAL
ELETRICO LTDA

Sim Sim 100 R$ 69,9000 R$ 6.990,0000 25/03/2020
11:27:41

Marca: Demape 
Fabricante: Demape 
Modelo / Versão: Demape 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor Led 30w

26.503.796/0001-99 EFICILUX
COMERCIO E
SERVICO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS L

Sim Sim 100 R$ 70,0000 R$ 7.000,0000 25/03/2020
10:50:55

Marca: ZM LAMA 
Fabricante: ZM LAMA 
Modelo / Versão: ZM LAMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Refletor LED com proteçãoCor: Alumínio ou Preto;Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;Composição: Alumínio e vidro;Indicação: Iluminação exterior;Pintura epóxi
alta durabilidadePotência: 30W;Tensão de alimentação: 220V;Temperatura de cor: 6500 K (luz branca);Grau de
proteção: IP 66;Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA DE
DIVERSOS
ARTIGO

Sim Sim 100 R$ 80,0000 R$ 8.000,0000 25/03/2020
13:44:15

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 
Modelo / Versão: 30W PRETO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED,
POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220

02.810.692/0001-69 BCOM
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 97,2000 R$ 9.720,0000 24/03/2020
19:46:37

Marca: NITROLUX 
Fabricante: NITROLUX 
Modelo / Versão: 00001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproxi- madas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vi- dro; Indicação: Ilu- minação exteri- or; Pintura
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epóxi alta durabilida- de Potência: 30W; Tensão de ali- mentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz
branca); Grau de prote- ção: IP 66; Vida útil estima- da: Superior a 9.000 (nove mil) horas."

27.190.002/0001-47 CONTROLLER
AUTOMACAO LTDA

Sim Sim 100 R$ 100,0000 R$ 10.000,0000 25/03/2020
12:53:44

Marca: elgin 
Fabricante: elgin 
Modelo / Versão: 30w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED,
POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220

11.175.931/0001-47 G.P.A
GERENCIAMENTO
E PROJETOS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 100,0000 R$ 10.000,0000 25/03/2020
13:37:05

Marca: MTX 
Fabricante: MTX 
Modelo / Versão: MTX LED LIGHT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 100 R$ 120,0000 R$ 12.000,0000 23/03/2020
16:01:20

Marca: arcoiris 
Fabricante: arcoiris 
Modelo / Versão: arcoiris 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 149,7000 R$ 14.970,0000 24/03/2020
08:21:30

Marca: CTB 
Fabricante: CTB 
Modelo / Versão: CTB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas
aproximadas: 170 x 150 x 28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi
alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau
de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas. •Validade da proposta: 60 dias.
•Marca e Fabricante: CTB"

11.240.105/0001-34 I9 DO BRASIL
MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 100 R$ 150,0000 R$ 15.000,0000 24/03/2020
15:53:16

Marca: LUZ ATUAL 
Fabricante: LUZ ATUAL 
Modelo / Versão: MICROLED SMD 30W 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFLETOR LED Preto; Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28 mm;
Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi alta durabilidade Potência: 30W;
Tensão de alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau de proteção: IP 66; Vida útil
estimada: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

24.708.262/0001-73 E&M COMERCIO
DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 200,0000 R$ 20.000,0000 24/03/2020
14:46:33

Marca: xl 
Fabricante: xl 
Modelo / Versão: xl 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Alumínio ou Preto; Medidas aproxi- madas: 170 x 150 x 28
mm; Composição: Alumínio e vi- dro; Indicação: Ilu- minação exteri- or; Pintura epóxi alta durabilida- de
Potência: 30W; Tensão de ali- mentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau de prote- ção: IP
66; Vida útil estima- da: Superior a 9.000 (nove mil) horas.

08.772.301/0001-45 WZ UNIAO
AUTOMACAO E
ELETRICA EIRELI

Sim Sim 100 R$ 280,0000 R$ 28.000,0000 23/03/2020
16:31:55

Marca: LED 
Fabricante: LED 
Modelo / Versão: REFLETOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LEDcom proteçãoCor: Alumínioou Preto;Medidas
aproximadas:170 x150 x 28 mm;Composição:Alumínio e vidro;Indicação: Iluminaçãoexterior;Pintura epóxialta
durabilidadePotência: 30W;Tensão de alimentação:220V;Temperatura decor: 6500 K (luzbranca);Grau de
proteção:IP 66;Vida útil estimada:Superior a9.000 (novemil) horas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 28.000,0000 08.772.301/0001-45 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 20.000,0000 24.708.262/0001-73 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 15.000,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:00:08:237
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R$ 14.970,0000 33.658.130/0001-75 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 12.000,0000 14.517.117/0001-51 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 10.000,0000 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 10.000,0000 11.175.931/0001-47 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 9.720,0000 02.810.692/0001-69 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 8.000,0000 29.332.265/0001-79 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 7.000,0000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 10.715.575/0001-44 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 26.507.653/0001-55 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 29.760.831/0001-43 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 27.130.609/0001-31 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 21.896.826/0001-50 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 10.943.936/0001-00 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 30.701.265/0001-88 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 21.598.624/0001-22 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 07.820.223/0001-44 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.990,0000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.640,0000 03.764.895/0001-29 25/03/2020 14:00:08:237
R$ 6.639,9900 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:14:46:720
R$ 6.620,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:14:51:607
R$ 6.619,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:15:07:480
R$ 6.618,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:15:14:490
R$ 6.617,5000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:15:35:603
R$ 6.989,9900 29.332.265/0001-79 25/03/2020 14:16:41:633
R$ 6.617,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:16:45:113
R$ 6.600,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:17:50:220
R$ 6.599,9900 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:18:15:467
R$ 6.590,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:18:33:307
R$ 6.589,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:19:11:363
R$ 6.589,9000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:19:22:757
R$ 6.588,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:19:39:063
R$ 6.589,8900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:19:43:007
R$ 6.587,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:19:49:493
R$ 6.580,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:20:00:727
R$ 6.579,5000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:20:27:053
R$ 6.579,4800 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:20:44:160
R$ 6.578,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:20:46:163
R$ 6.579,4900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:20:47:070
R$ 6.577,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:20:53:763
R$ 6.577,5000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:21:11:957
R$ 6.577,4800 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:21:34:617
R$ 6.577,4700 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:21:40:317
R$ 6.577,4100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:21:48:643
R$ 6.577,4000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:21:52:570
R$ 6.577,3200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:21:53:640
R$ 6.577,2000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:22:00:933
R$ 6.577,1100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:01:690
R$ 6.570,0000 29.760.831/0001-43 25/03/2020 14:22:14:727
R$ 6.569,9700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:15:757
R$ 6.569,9500 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:22:24:070
R$ 6.569,8800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:24:697
R$ 6.569,5000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:22:36:887
R$ 6.569,4300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:38:233
R$ 6.569,8000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:22:38:673
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R$ 6.569,7700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:22:39:053
R$ 6.569,3200 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:22:40:817
R$ 6.569,2800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:41:713
R$ 6.569,4200 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:22:41:943
R$ 6.550,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:22:42:887
R$ 6.549,9700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:43:710
R$ 6.569,1700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:22:43:900
R$ 6.549,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:22:45:520
R$ 6.549,8200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:47:210
R$ 6.549,9600 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:22:48:400
R$ 6.000,0000 02.810.692/0001-69 25/03/2020 14:22:49:527
R$ 5.999,9800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:50:703
R$ 6.549,7100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:22:51:957
R$ 5.999,8700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:22:54:460
R$ 5.999,8300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:22:55:760
R$ 5.999,7200 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:00:153
R$ 5.999,6800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:00:730
R$ 5.999,5700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:04:283
R$ 5.999,5500 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:05:767
R$ 5.999,9999 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:23:06:333
R$ 5.999,8200 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:23:07:297
R$ 5.999,4400 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:10:210
R$ 5.999,4200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:10:743
R$ 5.999,5400 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:23:15:987
R$ 5.999,3100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:16:773
R$ 5.999,2100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:17:713
R$ 5.999,3000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:23:18:953
R$ 5.999,1000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:23:527
R$ 5.999,0700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:24:253
R$ 5.999,4100 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:23:24:437
R$ 5.890,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:23:25:317
R$ 5.889,9600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:26:237
R$ 5.889,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:28:693
R$ 5.889,8100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:29:757
R$ 5.889,9500 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:23:30:793
R$ 5.889,8500 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:31:190
R$ 5.889,7000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:32:710
R$ 5.889,6000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:33:243
R$ 5.880,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:23:36:423
R$ 5.879,9300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:36:813
R$ 5.879,8200 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:39:180
R$ 5.889,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:23:39:860
R$ 5.879,7800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:40:283
R$ 5.879,6700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:42:573
R$ 5.879,6100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:43:777
R$ 5.879,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:23:44:980
R$ 5.878,9000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:45:780
R$ 5.878,7900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:48:980
R$ 5.878,7000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:49:300
R$ 5.878,8900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:23:50:097
R$ 5.879,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:23:50:240
R$ 5.878,5900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:52:100
R$ 5.878,5000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:52:807
R$ 5.878,4900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:23:56:600
R$ 5.790,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:23:57:620
R$ 5.877,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:23:58:310
R$ 5.878,3900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:23:58:540
R$ 5.789,9700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:23:59:823
R$ 5.878,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:24:00:900
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R$ 5.789,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:01:133
R$ 5.789,8200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:01:823
R$ 5.789,8600 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:02:880
R$ 5.789,7100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:05:190
R$ 5.789,6200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:06:820
R$ 5.789,5100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:10:833
R$ 5.789,4600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:11:817
R$ 5.780,0000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:24:13:817
R$ 5.779,9100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:15:310
R$ 5.789,8100 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:24:15:560
R$ 5.789,3500 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:15:957
R$ 5.779,8000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:19:027
R$ 5.779,7700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:20:310
R$ 5.779,9000 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:24:22:027
R$ 5.779,6600 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:23:773
R$ 5.778,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:24:24:640
R$ 5.777,9100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:25:330
R$ 5.779,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:24:26:243
R$ 5.777,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:27:483
R$ 5.777,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:24:28:370
R$ 5.777,7900 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:28:833
R$ 5.777,8000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:30:077
R$ 5.777,6800 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:32:523
R$ 5.777,6100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:33:823
R$ 5.777,5000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:37:020
R$ 5.777,4200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:37:823
R$ 5.777,3100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:42:550
R$ 5.777,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:24:43:980
R$ 5.776,9400 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:44:347
R$ 5.777,3000 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:24:45:887
R$ 5.776,8300 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:47:397
R$ 5.776,7900 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:47:870
R$ 5.776,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:24:52:000
R$ 5.775,9700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:52:897
R$ 5.776,7000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:24:53:063
R$ 5.775,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:24:53:983
R$ 6.580,0000 29.332.265/0001-79 25/03/2020 14:24:55:083
R$ 5.775,8000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:24:59:723
R$ 5.776,9000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:25:01:007
R$ 5.775,6900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:03:103
R$ 5.775,8000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:25:03:810
R$ 5.775,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:25:04:577
R$ 5.775,5900 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:25:04:730
R$ 5.500,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:25:04:967
R$ 5.499,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:08:577
R$ 5.499,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:25:10:997
R$ 5.499,8300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:25:19:963
R$ 5.498,0000 10.715.575/0001-44 25/03/2020 14:25:21:313
R$ 5.497,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:24:323
R$ 5.498,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:25:25:013
R$ 5.497,8800 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:25:27:923
R$ 5.497,7700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:30:750
R$ 5.497,7600 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:25:37:083
R$ 5.497,8300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:25:39:953
R$ 5.497,6500 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:40:213
R$ 5.497,0000 10.715.575/0001-44 25/03/2020 14:25:42:330
R$ 5.495,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:25:42:940
R$ 5.497,6400 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:25:43:733
R$ 5.494,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:45:103
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R$ 5.494,8600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:25:50:010
R$ 5.494,7500 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:25:52:370
R$ 5.497,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:25:53:800
R$ 5.493,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:26:01:157
R$ 5.494,8500 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:26:02:540
R$ 5.492,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:26:03:930
R$ 5.494,6800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:26:05:313
R$ 5.492,8800 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:26:09:030
R$ 5.492,7700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:26:11:120
R$ 5.492,7600 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:26:15:490
R$ 5.492,6500 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:26:18:023
R$ 5.492,8200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:26:20:377
R$ 5.492,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:26:20:520
R$ 5.492,6400 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:26:21:867
R$ 5.491,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:26:24:250
R$ 5.492,5600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:26:35:387
R$ 5.490,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:26:36:227
R$ 5.489,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:26:38:913
R$ 5.491,8800 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:26:41:503
R$ 5.491,8600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:26:45:470
R$ 5.489,8800 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:26:49:633
R$ 5.489,7700 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:26:53:313
R$ 5.489,3800 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:26:55:743
R$ 5.489,8000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:26:56:040
R$ 5.489,3200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:26:56:503
R$ 5.489,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:26:58:203
R$ 5.487,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:27:00:487
R$ 5.488,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:00:863
R$ 5.486,9200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:01:003
R$ 5.486,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:03:170
R$ 5.488,0000 10.715.575/0001-44 25/03/2020 14:27:04:713
R$ 5.486,8100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:05:013
R$ 5.486,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:27:11:850
R$ 5.485,9000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:13:297
R$ 5.485,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:13:690
R$ 5.485,8200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:15:313
R$ 5.485,7100 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:17:723
R$ 5.485,7500 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:27:20:323
R$ 5.485,6300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:20:713
R$ 5.485,5200 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:23:367
R$ 5.485,4700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:24:257
R$ 5.485,3600 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:27:567
R$ 5.485,3100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:31:223
R$ 5.485,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:27:33:483
R$ 5.485,2000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:34:037
R$ 5.485,3000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:27:34:180
R$ 5.484,9700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:34:750
R$ 5.484,9000 10.715.575/0001-44 25/03/2020 14:27:36:130
R$ 5.484,8000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:36:760
R$ 5.300,0000 02.810.692/0001-69 25/03/2020 14:27:38:097
R$ 5.485,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:27:38:253
R$ 5.299,9100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:38:770
R$ 5.484,6900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:39:657
R$ 5.299,8000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:42:180
R$ 5.299,7100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:43:833
R$ 4.500,0000 02.810.692/0001-69 25/03/2020 14:27:45:913
R$ 5.299,9000 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:27:46:073
R$ 4.499,9500 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:47:323
R$ 5.299,6000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:47:823
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R$ 4.499,8400 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:50:210
R$ 4.499,8000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:27:50:813
R$ 4.499,9400 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:27:52:593
R$ 4.499,6900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:27:55:863
R$ 4.000,0000 02.810.692/0001-69 25/03/2020 14:27:56:493
R$ 3.999,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:27:58:953
R$ 3.999,8900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:00:023
R$ 4.498,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:28:00:873
R$ 3.999,8800 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:01:710
R$ 4.498,0000 27.130.609/0001-31 25/03/2020 14:28:02:197
R$ 3.999,8100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:02:447
R$ 5.430,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:28:02:903
R$ 19.000,0000 24.708.262/0001-73 25/03/2020 14:28:04:187
R$ 3.999,7000 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:05:207
R$ 3.999,6600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:05:883
R$ 4.608,4000 11.240.105/0001-34 25/03/2020 14:28:06:507
R$ 3.999,5500 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:10:573
R$ 3.999,5000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:12:377
R$ 3.999,4900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:28:15:750
R$ 3.999,3900 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:17:057
R$ 3.999,3500 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:17:453
R$ 3.995,0000 27.130.609/0001-31 25/03/2020 14:28:19:467
R$ 3.999,2400 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:20:270
R$ 3.994,9700 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:20:960
R$ 3.999,3400 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:28:22:053
R$ 3.994,8600 24.101.048/0001-54 25/03/2020 14:28:26:347
R$ 3.989,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:28:27:383
R$ 3.988,9000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:28:070
R$ 3.994,9600 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:28:28:453
R$ 18.000,0000 24.708.262/0001-73 25/03/2020 14:28:34:453
R$ 3.988,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:28:36:057
R$ 3.987,9200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:36:503
R$ 3.988,8900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:28:38:280
R$ 3.987,9000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:28:43:633
R$ 3.987,8300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:44:527
R$ 3.987,9100 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:28:44:743
R$ 3.986,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:28:46:097
R$ 3.985,9400 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:28:46:520
R$ 5.429,9900 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:28:57:977
R$ 3.985,0000 24.708.262/0001-73 25/03/2020 14:28:59:710
R$ 3.984,9300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:00:573
R$ 3.985,9300 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:29:02:733
R$ 3.985,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:29:07:923
R$ 4.200,0000 01.493.748/0001-36 25/03/2020 14:29:09:853
R$ 3.984,9200 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:29:11:140
R$ 3.984,9000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:11:690
R$ 3.980,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:29:13:607
R$ 3.979,9400 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:15:177
R$ 3.975,0000 24.708.262/0001-73 25/03/2020 14:29:20:240
R$ 3.974,9800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:21:703
R$ 4.992,8200 10.943.936/0001-00 25/03/2020 14:29:23:647
R$ 6.989,9600 33.658.130/0001-75 25/03/2020 14:29:25:240
R$ 3.982,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:29:25:497
R$ 4.199,9900 30.701.265/0001-88 25/03/2020 14:29:25:747
R$ 6.569,9500 08.772.301/0001-45 25/03/2020 14:29:26:213
R$ 4.992,3200 11.175.931/0001-47 25/03/2020 14:29:26:940
R$ 3.974,9700 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:29:28:250
R$ 3.974,9400 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:29:723
R$ 5.429,9000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:29:43:317
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R$ 3.974,9300 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:29:45:483
R$ 3.974,9100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:47:193
R$ 3.970,0000 27.130.609/0001-31 25/03/2020 14:29:53:553
R$ 3.969,9200 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:29:55:237
R$ 3.973,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:30:02:053
R$ 5.350,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:30:02:907
R$ 3.969,8000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:30:03:047
R$ 3.969,9100 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:30:03:480
R$ 3.969,7600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:05:403
R$ 3.969,7500 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:30:10:233
R$ 3.969,6900 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:10:860
R$ 3.968,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:30:13:947
R$ 3.967,9800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:14:357
R$ 3.967,9700 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:30:27:073
R$ 3.967,9000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:28:377
R$ 3.950,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:30:30:800
R$ 3.949,9300 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:32:383
R$ 3.949,9200 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:30:45:880
R$ 3.949,8800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:46:393
R$ 3.965,0000 32.076.851/0001-04 25/03/2020 14:30:52:467
R$ 3.899,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:30:56:120
R$ 3.898,9800 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:30:56:923
R$ 3.895,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:31:03:813
R$ 3.949,8700 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:31:04:310
R$ 3.894,9000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:31:04:457
R$ 3.894,8900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:31:10:753
R$ 3.551,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:31:12:320
R$ 3.894,8600 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:31:14:560
R$ 5.429,5000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:31:19:177
R$ 3.550,0000 27.130.609/0001-31 25/03/2020 14:31:23:083
R$ 4.500,0000 26.507.653/0001-55 25/03/2020 14:31:34:870
R$ 3.549,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:31:40:387
R$ 3.890,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:31:46:683
R$ 3.889,9100 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:31:51:607
R$ 3.549,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:31:57:977
R$ 3.548,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:32:04:380
R$ 3.547,0000 20.900.592/0001-05 25/03/2020 14:32:15:023
R$ 3.880,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:32:19:830
R$ 3.879,9500 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:32:25:617
R$ 5.429,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:32:34:773
R$ 3.546,9900 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:32:40:847
R$ 3.875,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:32:56:280
R$ 3.872,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:33:12:247
R$ 3.871,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:33:24:107
R$ 5.428,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:34:39:653
R$ 5.100,0000 29.760.831/0001-43 25/03/2020 14:36:11:700
R$ 5.427,0000 19.571.002/0001-69 25/03/2020 14:38:07:777
R$ 3.850,0000 73.261.133/0001-95 25/03/2020 14:49:35:100
R$ 3.360,0000 27.130.609/0001-31 25/03/2020 14:49:39:767
R$ 3.410,0000 26.503.796/0001-99 25/03/2020 14:50:10:733
R$ 3.520,0000 27.190.002/0001-47 25/03/2020 14:51:23:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/03/2020
14:14:22 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

25/03/2020
14:49:10

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 3.546,9900 e R$ 3.879,9500.

Encerrada Disputa
Fechada

25/03/2020
14:54:10

Encerrada etapa fechada do item.
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Encerrado 25/03/2020
14:54:10 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 25/03/2020
14:54:10

Item teve empate real para o valor 6.990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

25/03/2020
15:08:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

25/03/2020
16:02:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JEAN ALEXANDRE
WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31.

Aceite 26/03/2020
14:12:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS,
CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, pelo melhor lance de R$ 3.360,0000.

Habilitado 26/03/2020
14:31:18

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS - CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/03/2020
14:10:45

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 25/03/2020
14:14:22

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 25/03/2020
14:15:13

O item foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 25/03/2020
14:49:10

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
3.546,9900 e R$ 3.879,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:54:10

do dia 25/03/2020.
Sistema 25/03/2020

14:54:10
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.547,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 25/03/2020

14:54:10
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 25/03/2020
14:54:10

O item 1 está encerrado.

Sistema 25/03/2020
14:54:10

O item 1 teve empate real para o valor 6.990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 25/03/2020

14:54:10
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.

Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 25/03/2020
15:01:33

Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando
a legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 25/03/2020

15:03:16
Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando

a legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua
melhor proposta?

27.130.609/0001-
31

25/03/2020
15:06:11

Boa tarde Sr (a) Pregoeiro (a), já enviamos nosso melhor preço para o item

Pregoeiro 25/03/2020
15:08:05

Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar
a sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo todas as

exigências do Edital e anexos. Conforme prescreve o ato convocatório, determinamos o
prazo de 02 (duas) horas para o envio.

Sistema 25/03/2020
15:08:24

Senhor fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF:
27.130.609/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 25/03/2020
16:02:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF:
27.130.609/0001-31, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/03/2020
16:20:40

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Informo que a sessão eletrônica será suspensa,
retornando, amanhã, dia 26/03/2020, às 14:00 horas, para que a unidade requisitante
proceda à análise da proposta apresentada pela Empresa Jean Alexandre Wendler de

Morais. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 26/03/2020

14:00:47
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 26/03/2020
14:02:21

Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise da

proposta apresentada por essa empresa: "Senhor pregoeiro, Em atenção ao Despacho
PREG 0672843, esta Unidade verificou que a proposta (0672832) apresentada pela

Empresa Jean Alexandre Wendler de Morais está em conformidade com as ...
Pregoeiro 26/03/2020

14:02:47
Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ... especificações técnicas do Termo de

Referência SMR 0629053."
Pregoeiro 26/03/2020 Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Passaremos para a fase de aceitação da
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14:03:31 proposta apresentada.
Pregoeiro 26/03/2020

14:19:51
Para JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - Sr(a) Licitante, estamos analisando os

documentos referentes à habilitação.
Sistema 26/03/2020

14:31:18
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 26/03/2020

14:31:40
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/03/2020 às

15:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

25/03/2020
16:22:00

Previsão de Reabertura: 26/03/2020 14:00:00.  Motivo: Para que a unidade requisitante
proceda à análise técnica da proposta apresentada.

Reativado 26/03/2020
14:00:26

Abertura de Prazo 26/03/2020
14:31:18 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

26/03/2020
14:31:40 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/03/2020 às 15:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:07 horas do dia 26 de março de
2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00006/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

27.130.609/0001-31 - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 REFLETOR Unidade 100 R$ 6.990,0000 R$ 33,6000 R$ 3.360,0000
Marca: SMD
Fabricante: SMD
Modelo / Versão: 30W
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor LED com proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas aproximadas: 170 x 150 x
28 mm; Composição: Alumínio e vidro; Indicação: Iluminação exterior; Pintura epóxi alta durabilidade Potência: 30W; Tensão de
alimentação: 220V; Temperatura de cor: 6500 K (luz branca); Grau de proteção: IP 66; Vida útil estimada: Superior a 9.000 (nove
mil) horas. Garantia: 12 (DOZE) meses

Total do Fornecedor: R$ 3.360,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 3.360,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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56502931472Usuário:

26/03/2020 15:52:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS Adimplente27130609
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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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2020 

Às 15:32 horas do dia 26 de março de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00006/2020, referente ao
Processo nº 0010036-36.2019, 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: REFLETOR
Descrição Complementar: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30
W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.990,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS , pelo melhor lance de R$ 3.360,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 26/03/2020
15:32:55

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS,
CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, Melhor lance: R$ 3.360,0000

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 1580 - 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  0668260

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, EVENTO 0672882

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

0673337

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

0673344

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0673411

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0673391

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
 

0673341

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONFORME ITEM 18.5

PESSOA FÍSICA: 0673346 

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  0673407

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
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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  0673412

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

Proposta: 0672832

Resultado Fornecedor: 0673410

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/03/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673415 e o código CRC F3A004CB.

0010036-36.2019.6.02.8000 0673415v6
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PROCESSO : 0010036-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 06/2020

 

Parecer nº 578 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 06/2020, objetivando a
aquisião de material de consumo - refletores, para atender
à demanda do Fórum Eleitoral de Maceió e de Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0637283).

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 (0673415).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0667246

0667276

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da 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 0673407

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0673412

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0673415

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0672832

 

 

 

 

10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

 

0673341
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Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
06/2020 e subsequente contratação da empresa JEAN
ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ nº
27.130.609/0001-31, para aquisão de 100 refletores LED com
proteção Cor: Alumínio ou Preto; Medidas aproximadas: 170 x
150 x 28, Marca SMD, ao valor unitário de R$ 33,60 (trinta e
três reais e sessenta centavos), perfazendo um total de R$
3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais),
conforme proposta comercial (0672832).

 
À consideração superior. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 27/03/2020, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 27/03/2020, às 09:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673482 e o código CRC 83D6F011.

0010036-36.2019.6.02.8000 0673482v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de março de 2020.
Senhor Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico, o Resultado por
Fornecedor (0673407), o Termo de Adjudicação (0673412) e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral (Parecer 578 - 0673482), submeto os presentes
autos à superior consideração de Vossa Excelência, para os fins do
disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/03/2020, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673746 e o código CRC BA47B93E.

0010036-36.2019.6.02.8000 0673746v1
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PROCESSO : 0010036-36.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 06-2020. 

 

Decisão nº 843 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 578 (0673482), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 06/2020, cujo
objeto é a aquisição de 100 (cem) refletores LED com proteção Cor:
Alumínio ou Preto; Medidas aproximadas: 170 x 150 x 28, Marca
SMD, para atender à demanda do Fórum Eleitoral de Maceió e de
Cartórios Eleitorais localizados no interior do Estado, de acordo com
as especificações do Anexo I, do Edital nº 9 (0667217), adjudicado à
empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, inscrita no
CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, ao valor unitário de R$ 33,60
(trinta e três reais e sessenta centavos), perfazendo um total de R$
3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais), em conformidade
com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0673407), mais o
Termo de Adjudicação (0673412). 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da 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 PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/03/2020, às 04:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673799 e o código CRC 66DF880C.

0010036-36.2019.6.02.8000 0673799v8
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comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=837026&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2020

Às 20:09 horas do dia 30 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0010036-
36.2019, Pregão nº 00006/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: REFLETOR
Descrição Complementar: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.990,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS , pelo melhor lance de R$ 3.360,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/03/2020
15:32:55 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE
WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, Melhor lance: R$

3.360,0000

Homologado 30/03/2020
20:09:44

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
 
 
À SLC
 
Para publicar o resultado do certame, nos termos

da Decisão 843 (0673799) e demais medidas cabíveis.
 
Concomitantemente, à COFIN para emissão da

respectiva Nota de Empenho.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 13:43, 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
0675144 e o código CRC AC57A032.

0010036-36.2019.6.02.8000 0675144v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0675144).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/03/2020, às 15:08, 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
0675503 e o código CRC F7005F18.

0010036-36.2019.6.02.8000 0675503v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/04/2020, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/04/2020, às 09:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/04/2020, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676507 e o código CRC 38B7E349.

0010036-36.2019.6.02.8000 0676507v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 272

Observação:

PE 98 ANULOU TOTALMENTE O 19.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 02/04/2020, às 14:49, 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
0676509 e o código CRC B9FBD0DB.
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000272

(0676507).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/04/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677457 e o código CRC 07EC5631.
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5798983 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: 02/04/2020 16:48:53
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5798983
   Data prevista de publicação: 03/04/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12551479 Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 06-2020 - JEAN
ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS.rtf

02e4f235a3281294
b5a11cb53a1b4dd3 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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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 05302020040300093
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 021371/19-00.07. Contrato nº 10/2020, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar e a sociedade empresária BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Renovações de garantia e suporte técnico dos softwares VMware vCenter Server
6 Standard for vSphere 6 e VMware vSOM (vSphere with Operations Management) 5.5
Enterprise Plus. VALOR: R$ 279.384,89. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001
0004 - MTGI. VIGÊNCIA: 02.04.2020 a 01.04.2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, e suas alterações posteriores, Lei nº 8.666/1993, e
demais normas aplicáveis à espécie. DATA DE ASSINATURA: 02.04.2020. ASSINAM: Silvio
Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Luiz Fernando Codo Nascentes,
Representante Legal, pela Contratada.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 003506/20-00.08. Convênio nº 02/2020, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar e a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS. OBJETO: Concessão
de seguros de vida e previdência privada, mediante consignação em folha de pagamento,
aos magistrados e servidores, ativos e inativos, e pensionistas da Justiça Militar da União.
VIGÊNCIA: 15.05.2020 a 14.05.2025. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666/1993,
o art. 4º, III, c/c art. 5º, V, ambos do Ato Normativo STM nº 221/2017. DATA DE
ASSINATURA: 31.03.2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo
Convenente, e Francisco de Assis Fernandes e Paulo de Oliveira Medeiros, Representantes
Legais, pela Conveniada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 182/2019 - SEI nº 013850/19-00.11. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 55/2019, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e DISTRIBUIDORA
CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. OBJETO: Alteração da razão social da Contratada.
VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo vigorará de 31.03.2020 a 26.12.2020. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 65, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 31.03.2020. ASSINAM: Silvio A. M.
Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Emanuel de Melo Souza, Procurador, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 90027

Nº Processo: 0017883-21.2018. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
Solução de Proteção de Rede com características de Next Generation Firewall (NGFW), com
assistência e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, bem como, os serviços
de instalação, treinamento e operação assistida, para atender a demanda do Tribunal
Regional Federal da Primeira Região - TRF1 (Órgão Gerenciador) e Órgãos Participantes, de
acordo com condições, especificações e quantidades constantes dos Anexos do Edital..
Total de Itens Licitados: 26. Edital: 03/04/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul -
Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00014-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
20/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 01/04/2020) 90027-00001-2020NE800014

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Extrato de termo de credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25,
caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0023820-75.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
10038361. Credenciada: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês-
(Unidade Brasília II). Objeto: Prestação, pela Credenciada, de serviços de assistência à
saúde. Assinatura: 02/04/2020. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-Geral e, pela empresa, Edi Carlos Reis de Souza, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000363, emitida em 13/03/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de material de
marcenaria (Ata 103/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 1.158,60 (UM MIL, CENTO E
CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00246.01.
PUBLIQUE-SE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0022057-53.2017.4.03.8000- TRF 3ª Região, 0027760-62.2017.4.03.8000-
JFPG-SP; e 0002336-12.2017.4.03.8002- JFPG-MS; Espécie: Termo Aditivo nº
04.008.12.2018 ao Contrato nº 04.008.10.2018; Órgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3ª REGIÃO, CNPJ Nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM
SÃO PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM
MATO GROSSO DO SUL, CNPJ Nº 05.422.922/0001-00; Contratada: NTL NOVA
TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº 32.185.480/0001-07; Objeto: repactuação de preços e
prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário pelo período de 12 meses;
Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e nas Cláusulas Sétima e
Décima Segunda do Contrato; Data de assinatura: 31/03/2020; Vigência: de 01/04/2020
até 31/03/2021; Valor Total : R$ 373.467,77; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 030/2017; Signatários: pelos Contratantes, Sra. Maria Aparecida Martinez
Ciliano, Diretora-Geral do TRF 3ª Região, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor
do Foro da Seção Judiciária de São Paulo e Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz
Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; pela Contratada,
Sr. José Arioldo de Castro, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0017496-83.2017.4.03.8000 - TRF 3ª Região, 0030044-43.2017.4.03.8000 -
JFPG-SP; e 0002494-67.2017.4.03.8002 - JFPG-MS; Espécie: Termo Aditivo nº
04.007.13.2018 ao Contrato nº 04.007.10.2018; Órgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3ª REGIÃO, CNPJ Nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM S ÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ Nº 05.422.922/0001-00; Contratada: ORION TELECOMUNICAÇÕ ES
ENGENHARIA S/A, CNPJ nº 01.011.976/0004-75; Objeto: reajuste e prorrogação do prazo
de vigência do Contrato originário pelo período de 12 meses; Fundamento Legal: arts. 57,
inciso II, e 65 inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusulas Contratuais Sétima, item 3 e Décima
Segunda; Data de assinatura: 31/03/2020; Vigência: de 01/04/2020 até 31/03/2021; Valor
total: R$ 161.140,26; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 037/2017; Signatários:
pelos Contratantes, Sra. Maria Aparecida Martinez Ciliano, Diretora-Geral do TRF 3ª Região,
Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo e
Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de
Mato Grosso do Sul; pela Contratada, Sr. Guilherme de Siqueira Barros, Diretor
Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0000910-36.2020. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio instalado no edifício-sede do TRF 4ª
Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/04/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00010-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/04/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 02/04/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0010036-36.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 30/03/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 06/2020, cujo objeto é a
aquisição de 100 refletores LED com proteção, para atender à demanda do Fórum Eleitoral
de Maceió e de Cartórios Eleitorais localizados no interior do Estado, em que foi
adjudicado à empresa JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ nº 27.130.609/0001-
31, ao valor unitário de R$ 33,60, perfazendo um total de R$ 3.360,00, com arrimo no art.
4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 2 de abril de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa MIRANDA & MACEDO LTDA EPP.
Objeto: Altera a Cláusula Sexta do instrumento principal, para fins de prorrogação do
Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 10.05.2020 a 09.05.2021. DATA DE
ASSINATURA: em 02/04/2020. Signatários: Desembargador Rommel Araújo de Oliveira,
Presidente do TRE/AP, e Charlison Miranda Macedo, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 007/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: LUIZ
TADEO DAMASCHI ME, CNPJ 01.424.128/0001-45. Objeto: Capa para cadeira para
identificação de assento prioritário (300 UND), valor unitário R$ 42,36. Validade do
Registro: de 03/04/2020 a 02/04/2021.

Ata de Registro de Preço nº 008/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: TLG
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 01.531.270/0001-91. Objeto: fone de ouvido
supra-auricular sem microfone, almofadas fechadas nos fones de ouvido para máximo
isolamento, haste ajustável, faixa de frequência entre 20Hz a 20kHz no mínimo,
impedância 32 Ohms ou superior, conector P2 estéreo de 3,5mm, comprimento mínimo do
cabo de 1,5 metro (5.000 UND), valor unitário R$ 9,90. Validade do Registro: de
03/04/2020 a 02/04/2021.

Ata de Registro de Preço nº 009/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: CLICK
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 02.967.807/0001-23. Objeto: Etiqueta portátil
19mm, com acessórios, para fios e cabos (08 UND), valor unitário R$ 1.589,00. Validade do
Registro: de 03/04/2020 a 02/04/2021.

Ata de Registro de Preço nº 010/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: FAMAHA
COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07. Objeto: Cabo
U/UTP Cat5e ANSI/TIA 568-C.2 24WGx4P RoHS Compliante PVC CM CMR, Cor Azul, min
300M (30 CX), valor unitário R$ 250,00. Validade do Registro: de 03/04/2020 a
02/04/2021.

Ata de Registro de Preço nº 012/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: ELIANDRO
JOSÉ MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ 13.395.341/0001-55. Objeto: Cone
sinalização de 70 a 76cm (150 UND), valor unitário R$ 55,00. Validade do Registro: de
03/04/2020 a 02/04/2021.

Ata de Registro de Preço nº 013/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: D COLAR
GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 16.640.717/0001-38. Objeto: placa sinalização braille,
em alumínio, auto adesiva, kit com 02 peças, 01 placa com puxe e 01 com empurre (100
UND), valor unitário R$ 41,15; Etiqueta adesiva para indicação/sinalização da voltagem
220V (100 UND), valor unitário R$ 10,85. Validade do Registro: de 03/04/2020 a
02/04/2021.

Ata de Registro de Preço nº 014/2020. Processo nº 11764/2019-SAO contratada: LAN
TECNOLOGIA EM REDES LTDA, CNPJ 18.680.580/0001-70. Objeto: tomada retangular tipo
bloco, 10A, amarela (300 UND), valor unitário R$ 10,49; tomada retangular tipo bloco, 10A,
azul (300 UND), valor unitário R$ 10,49; tomada retangular tipo bloco, 10A, branca (300
UND), valor unitário R$ 10,49; tomada retangular tipo bloco, 10A, preta (300 UND), valor
unitário R$ 10,49; tomada retangular tipo bloco, 10A, vermelha (300 UND), valor unitário
R$ 10,49. Validade do Registro: de 03/04/2020 a 02/04/2021.
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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 abril de 2020.

À COMAP,

 

Para as providências de envio da nota de empenho.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/04/2020, às 17:22, 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
0679340 e o código CRC 49F05665.

0010036-36.2019.6.02.8000 0679340v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
 
 
À SEALMOX para remessa da Nota de

Empenho 0676507.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/04/2020, às 09:54, 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
0680884 e o código CRC 66F5D6F4.

0010036-36.2019.6.02.8000 0680884v1
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E-mail - 0681441

Data de Envio: 
  06/04/2020 16:08:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    jeanlicita@outlook.com

Assunto: 
  Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019

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. NECESSÁRIO alertá-lo das
condições e prazos fixados no edital, considerando a fundamentação da compra.

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, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). 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 Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 993350636 - (82) 998437499
82 99335 0636

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0676507.html
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E-mail - 0683536

Data de Envio: 
  13/04/2020 10:45:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    jeanlicita@outlook.com

Assunto: 
  Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019

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. NECESSÁRIO alertá-lo das
condições e prazos fixados no edital, considerando a fundamentação da compra.

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, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). 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 Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 993350636 - (82) 998437499
82 99335 0636

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0676507.html
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De: Jean Licitações <jeanlicita@outlook.com>
Para: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Data: 17/04/2020 01:57 PM
Assunto: [almoxarifado] Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019

Boa tarde

Conforme e-mail abaixo enviado no dia 13, solicitamos informar sobre o modelo do refletor, se
podemos enviar o modelo novo, segundo o forencedor modelo antigo não está mais disponível, a
marca é as especificações são as mesmas, marca importado, modelo smd

        

A�.Antonio                                      
(42) 3304-1264    
jeanlicita@outlook.com

De: Jean Licitações <jeanlicita@outlook.com>
Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 14:57
Para: antoniocavalcante <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Assunto: RE: [almoxarifado] Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019
 
Boa tarde Sr. Antonio

No folder enviado durante o pregão eletrônico, foi enviado a foto do refletor da primeira imagem
abaixo, esse era o modelo antigo do refletor, o modelo novo é a segunda imagem, favor verificar
se pode ser o modelo novo, o produto é o mesmo só muda o modelo

E-mail DO FORNECEDOR (0688118)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 224



21/04/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VYK0MZ5OHX7ZN&View=Message&Print=Yes&Number=33023&Folde…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VYK0MZ5OHX7ZN&View=Message&Print=Yes&Number=33023&FolderID=0 2/5
E-mail DO FORNECEDOR (0688118)         SEI 0010036-36.2019.6.02.8000 / pg. 225



21/04/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VYK0MZ5OHX7ZN&View=Message&Print=Yes&Number=33023&Folde…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VYK0MZ5OHX7ZN&View=Message&Print=Yes&Number=33023&FolderID=0 3/5

        

A�.Antonio                                      
(42) 3304-1264    
jeanlicita@outlook.com

De: antoniocavalcante <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 10:58
Para: Jean Licitações <jeanlicita@outlook.com>
Assunto: Re: [almoxarifado] Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019
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Obrigado
 

From: Jean Licitações <jeanlicita@outlook.com>
To: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 13 Apr 2020 13:49:25 +0000
Subject: [almoxarifado] Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019
 
Bom dia
 
Confirmo o recebimento da Nota de Empenho, vamos providenciar a entrega, obrigado
 

 
        
 

 
A�.Antonio                                      
(42) 3304-1264    
jeanlicita@outlook.com

 
 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 10:45
Para: jeanlicita@outlook.com <jeanlicita@outlook.com>
Assunto: Envio da Nota de Empenho 2020NE000272 - PA 10036-36.2019
 
  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. NECESSÁRIO alertá-lo das
condições e prazos fixados no edital, considerando a fundamentação da compra.

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, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). 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 Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
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Fones: (82) 993350636 - (82) 998437499
82 99335 0636
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
À SMR,
 
Para conhecimento e análise do email enviado pela

empresa 0688120.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 21/04/2020, às 12:29, 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
0688120 e o código CRC 85B8EA3A.

0010036-36.2019.6.02.8000 0688120v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
À Seção de Almoxarifado.
 
Em atenção ao Despacho SEALMOX 0688120,

temos a esclarecer que não há nenhuma restrição ao modelo
proposto pelo fornecedor, desde que sejam atendidas todas as
características e especificações consignadas no termo de
referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 21/04/2020, às 16:49, 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
0688639 e o código CRC 7A834F2D.

0010036-36.2019.6.02.8000 0688639v1
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E-mail - 0688833

Data de Envio: 
  21/04/2020 21:12:36

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    jeanlicita@outlook.com

Assunto: 
  PROPOSTA DE MUDANÇA DE REFLETOR

Mensagem: 
  
Prezado Fornecedor,

Em atendmento à sua solicitação, cumpre-nos informar que será necessário enviar as especificações do
novo modelo, para que nosso setor de instrução de contratações possa fazer a cotação e avaliar se os
valores e especificações de ambos são compatíveis.

Att.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
82 99843 7499
82 99335 0636
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Refletor Holofote Led 30w Smd 6500k 

Branco Frio Bivolt Ip66 

 

 Marca Importado  
 Modelo SMD  
 Potência 30 W  

 Tipo de lâmpada LED  
 Instalação do refletor Montável  
 Lâmpada incluída Sim  
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 Sensor de movimento Não  
 A prova d’água Sim  
 Temperatura de cor 6500 K  

Refletor Holofote de Alumínio LED SMD 6500K Branca 30W Bivolt  
Cor Disponível: 
• Preto 
 
 
Especificação Técnica: 
• Refletor Holofote de Alumínio  
• Consumo: 30W  
• Temperatura de Cor: 6500K 
• Ângulo de Abertura da Luz: 120° 
• Voltagem Bivolt: 85-265V 
• Frequência: 50-60Hz 
• Com Haste Para Fixação de Parede ou Muro 
• Qualidade do Brilho LED SMD 
• Proteção IP66: (Resistente a chuva) 
• Ideal Para: Loja, Painéis, Vitrines, Fachadas, Estacionamentos, Casa, Escritórios e etc 
• Longa Vida Útil de Até 50.000 Horas 
• Não Emite Radiação Infravermelha Nem Ultravioleta  
• Economia de Energia de até 87% 
• Certificação CE           

• Luminosidade: Aproximadamente 900 lúmens                   
• Medidas Aproximadas: (AxL) 22x18,5cm 
 
Conteúdo da Embalagem:  
• 01 Refletor Holofote 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À COMAP,
Para  providências quanto à compatibilidade do

item e valor do pedido de substituição da empresa 0689214.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 22/04/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689310 e o código CRC F8BD3CAB.

0010036-36.2019.6.02.8000 0689310v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
 
 
À SMR
 
Senhor Chefe,
 
Devolvo os presentes autos para seja consignado

nestes autos se a marca ofertada é tecnicamente compatível
com a licitada.

 
Após, encaminhar os presentes autos à SEIC para

que seja realizada a compatibilidade de preços.
 
Por fim, retorná-los a COMAP para continuidade do

feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/04/2020, às 15:52, 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
0689425 e o código CRC 0DA1BCD5.

0010036-36.2019.6.02.8000 0689425v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À SEIC.
 
Em atenção ao Despacho COMAP 0689425,

informamos que esta Unidade verificou que as especificações
técnicas do refletor apresentado pela empresa Jean Alexandre
Wendler de Morais, no evento SEI 0689214, está em
conformidade com as especificações técnicas determinadas no
Termo de Referência SMR 0629053.

Sendo assim, encaminhamos os presentes autos à
SEIC, como recomendado no referido
Despacho COMAP 0689425, para que seja realizada a
compatibilidade de preços.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 23/04/2020, às 17:02, 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
0689781 e o código CRC 495A5CAB.

0010036-36.2019.6.02.8000 0689781v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Conforme foi dito pela empresa ganhadora do

certame, evento 0688118 o item ofertado em substituição é o
mesmo, numa versão atualizada evento 0689214 e mantida as
mesmas características técnicas do modelo inicialmente
juntado aos autos evento 0672834.

 
Aliado ao explanado pela contratada, nossa seção

requisitante aferiu as mesmas características técnicas
descritas no termo de referência evento 0689781 e ainda
acresço que a vida útil do modelo atualizado
evento 0689214 é maior, ou seja (Longa Vida Útil de Até
50.000 Horas), frente ao anterior ofertado que era de (Vida
útil estimada de até 45.000 horas) evento 0672834.

 
Assim sendo, esta seção entende vantajoso o

importe que a substituição angaria.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/04/2020, às 19:13, 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
0690665 e o código CRC 0BA1383E.

0010036-36.2019.6.02.8000 0690665v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Considerando a informação da empresa Jean Alexandre

Wendler de Morais, contida no e-mail 0688118, na qual indica que o
item a ser entregue sofreu uma atualização, sendo que o modelo
antigo não está mais disponível, informando, ainda, que o modelo
novo, tem as mesmas especificações do anterior.

 
Considerando a informação contida no Despacho

SMR 0689781, de que a Unidade verificou as especificações técnicas
do refletor apresentado pela empresa Jean Alexandre Wendler de
Morais, no evento SEI 0689214, e que estas estão em conformidade
com as especificações técnicas determinadas no Termo de
Referência SMR 0629053.

 
Considerando o contido no Despacho SEIC 0690665, de

que o item ofertado em substituição é o mesmo, numa versão
atualizada, evento 0689214, onde são mantidas as mesmas
características técnicas do modelo inicialmente juntado aos autos,
evento 0672834, bem como, ainda,  acrescenta uma vida útil ao
modelo atualizado, evento 0689214, maior, de até 50.000 (cinquenta
mil) horas, frente ao anterior ofertado, de até 45.000 (quarenta e
cinco mil) horas, evento 0672834, portanto, tornando-se a troca,
vantajosa para a Adminstração.

 
Por fim, tendo em vista que o produto ofertado atende

aos requisitos do edital, bem como sua vantajosidade foi aferida pela
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unidade competente, encaminho os presentes autos, sugerindo, com
a devida vênia, o recebimento do modelo novo, ofertado pela
empresa Jean Alexandre Wendler de Morais.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/04/2020, às 11:05, 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
0690816 e o código CRC 661A45F8.

0010036-36.2019.6.02.8000 0690816v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Diante das informações contidas no Despacho

COMAP 0690816, tratando-se apenas de item cujo modelo
sofreu apenas uma atualização, não tendo sido alteradas as
especificações editalícias, autorizo a troca do item em
questão e, nesse sentido, devolvo os presentes autos para que
se proceda as providências necessárias ao recebimento do
item.

Sigam os autos à SEALMOX e à SMR, para dar
sequência ao recebimento do material.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2020, às 19:22, 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
0691448 e o código CRC 27D5F224.

0010036-36.2019.6.02.8000 0691448v1
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E-mail - 0692035

Data de Envio: 
  27/04/2020 12:06:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    jeanlicita@outlook.com

Assunto: 
  DECISÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MODELO NOVO

Mensagem: 
  

Prezado Fornecedor,

Informo que sua solicitação de substituição do item pelo modelo apresentado foi aceita apela
administração deste Tribunal, conforme despacho anexo.

Encontramo-nos pois, no aguardo da mercadoria.

Solicito que nos envie comprovante do produto faturado, logo que enviado para a transportadora.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado

82 99843 7499
82 99335 0636

Anexos:
    Despacho_0691448.html
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
Acuso ciência do Despacho GSAD 0691448, ao

tempo em que devolvo os autos à SEALMOX para atos de
gestão.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 28/04/2020, às 05:58, 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
0692906 e o código CRC 098FEE4A.

0010036-36.2019.6.02.8000 0692906v1
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E-mail - 0693180

Data de Envio: 
  28/04/2020 13:18:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    jeanlicita@outlook.com

Assunto: 
  Deferimento do pedido de substituição

Mensagem: 
  Senhor Fornecedor,

Informamos que o pedido dessa empresa para substituir o modelo de refletores foi deferido pela
Administração por se tratar de uma atualização, não tendo sido alterada as especificações editalícias. 

Att.

Antonio Carlos Cavalcante
TRE-AL
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De: Jean Licitações <jeanlicita@outlook.com>
Para: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Data: 28/04/2020 10:46 AM
Assunto: [almoxarifado] DECISÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MODELO NOVO

Bom dia Sra. Luciana

Agradeço pelo retorno, vamos providenciar a entrega, obrigado

        

A�.Antonio                                      
(42) 3304-1264    
jeanlicita@outlook.com

De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 12:06
Para: jeanlicita@outlook.com <jeanlicita@outlook.com>
Assunto: DECISÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MODELO NOVO
 

Prezado Fornecedor,

Informo que sua solicitação de substituição do item pelo modelo apresentado foi aceita
apela administração deste Tribunal, conforme despacho anexo.

Encontramo-nos pois, no aguardo da mercadoria.

Solicito que nos envie comprovante do produto faturado, logo que enviado para a
transportadora.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado

82 99843 7499
82 99335 0636
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.

À SEIC,

 

Para atualização do Portal da Transparência.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 07/05/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700256 e o código CRC C08608AF.

0010036-36.2019.6.02.8000 0700256v1
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De: Jean Licitações <jeanlicita@outlook.com>
Para: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Data: 15/05/2020 08:56 AM
Assunto: [almoxarifado] DECISÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MODELO NOVO

Bom dia Sr. Antonio

Conforme solicitado, segue os dados de rastreamento do envio dos refletores, em anexo a NF

Transportadora Braspress
Nota Fiscal 456
Conhecimento 73875

        

A�.Antonio                                      
(42) 3304-1264    
jeanlicita@outlook.com

De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 12:06
Para: jeanlicita@outlook.com <jeanlicita@outlook.com>
Assunto: DECISÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MODELO NOVO
 

Prezado Fornecedor,

Informo que sua solicitação de substituição do item pelo modelo apresentado foi aceita
apela administração deste Tribunal, conforme despacho anexo.

Encontramo-nos pois, no aguardo da mercadoria.

Solicito que nos envie comprovante do produto faturado, logo que enviado para a
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transportadora.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado

82 99843 7499
82 99335 0636

Anexados:

Arquivo: NF 456 - TRE-
AL.pdf

Tamanho:
95k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.456

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

1 - Saída
0 - Entrada

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

CHAVE DE ACESSO

Página 1 de 1

JEAN ALEXANDRE WENDLER
DE MORAIS - ME

RUA PADRE CHAGAS, 1652 -  - ALTO DA XV, Guarapuava, PR -
CEP: 85065050 - Fone/Fax: 4233041264

1

Nº 000.000.456
SÉRIE: 1

VENDA

9074798974 27.130.609/0001-31

4120 0527 1306 0900 0131 5500 1000 0004 5618 2096 2060

141200084297091 - 13/05/2020 10:08
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 06.015.041/0001-38 13/05/2020

13/05/202057051-090FAROLAV. ARISTEU DE ANDRADE, 377 -

Maceio 8221227700 AL 09:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO LÍQUIDOPESO BRUTONUMERAÇÃO

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00
VALOR TOTAL DA NOTA

0,000,000,000,000,00

BRASPRESS TRANSPORTES 48.740.351/0038-57

9035828475PRGuarapuavaROD PR 466 - PRIMAVERA

4 VOLUMES 50,000 0,000

3.360,00

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI
ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

0400 6404 UND 100,0000 3.360,0033,600094051099562485 REFLETORES LED COM PROTEÇÃO,
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E VIDRO, INDICAÇÃO:
ILUMINAÇÃO EXTERIOR, MARCA SMD, MODELO
30W

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000272
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL  AG:5795-9  C/C:19350-X
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO
EM ANEXO À ESSA NOTA FISCAL - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFAD
O DO TRE/AL - AVENIDA MENINO MARCELO (ANTIGA VIA EXPRESSA),
 Nº 7200-D - BAIRRO SERRARIA - CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL
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