TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Memorando nº 1102 / 2018 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 12 de dezembro de 2018.
Para: Direção Geral
Assunto: Termo de Referência. Material. EJE. Contratações. 2019.

Senhor Diretor,
Tendo em vista o planejamento das contratações desta Escola
para o próximo exercício (0473468), conforme SEI! 0010680-13.2018.6.02.8000,
encaminho a V. Sa. o termo de referência, evento 0477121, contendo os
materiais que serão utilizados nas atividades da Escola Judiciária Eleitoral
para o próximo exercício.
Informo que as artes serão disponibilizadas aos fornecedores em
momento oportuno, por meio de mídia, quando solicitadas.
Sugerimos que todo o material a ser utilizado no projeto tenha
como base o resultado de produtos reciclados, ou seja, produtos
ecologicamente corretos, levando-se em conta a proteção ao meio ambiente,
contribuindo, assim, para a conservação do meio ambiente.
Postos tais esclarecimentos, encaminho
apreciação e providências necessárias à contratação.

o

presente

para

Cordialmente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 12/12/2018, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0477120 e o código CRC 8BCEDFBD.
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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

Objeto

Contratação de empresa(s) para a entrega, dos seguintes itens:
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico
Item 02 – Caderno Ecológico
Item 03 – Crachá Ecológico
Item 04 – Brindes ecológicos variados (dois tipos)

Quantidade

Item 01 – 1.000 (mil) blocos, conforme modelo (0477452)
Item 02 – 1.000 cadernos, conforme modelo (0477441)
Item 03 – 500 crachás, conforme modelo (0477446)
Item 04 – blocos – 500 unidades do modelo 57 (0477450) e 500 unidades do modelo 59 (0477451)

Especificação dos objetos

Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico (0477452)
Material: Bloco de Anotações – 100% Ecológico – Bloco de anotações simples
Capa: Flexível, em papel kraft, com impressão do brasão do TRE e logo da EJE/AL
Miolo: Com 20 folhas em papel reciclado 75gr, sem pauta
Dimensão: 15cm x 21cm, com lombada quadrada
Impressão: 4x0 cores

Item 02 – Caderno Ecológico (0477441)
Material: Cadernos Ecológicos, A-5, capa dura, revestida em papel reciclado 120gr e Layout exclusivo fornecido, fechamento com espiral metálicos duplo anel,
wire-o
Acabamento capa/contra-capa: laminação brilho e empastamento
Miolo: com 50 folhas em papel reciclado, folha branca com pauta
Dimensão: 15cm x 21cm
Impressão: 4 cores

Item 03 – Crachá Ecológico (0477446)
Material: Crachá Ecológico Sustentável produzido com material ecologicamente correto. Crachá em Papel Reciclato de alta gramatura, arte personalizada
Dimensão: 10cm x 15cm
Acabamento: Cordão em fio natural
Impressão: 4 cores

Item 04 – Brindes Variados (ecológicos)

Modelo 57 (0477450): Kit Ecológico: Produzido em materiais reciclados, capa dura, possui calculadora solar de 08 dígitos ﬁxada na capa, marcadores de página
colorido com aproximadamente 20 unidades cada, bloquinho autoadesivo com 20 folhas e bloco com 50 folhas que possa ser substituído por um sistema de
presilha com mola, aumentando a vida útil e o tempo de utilização, com embalagem individual tipo saquinho plástico reciclável para proteção
Dimensões: 19cm x 11cm (A x C)
Cores do Produto: Bloco Pardo e calculadora preta
Peso aproximado: 200g

Modelo 59 ((0477451)) : Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta, produzido com materiais reciclados, contendo 01 bloco com 70 folhas e 06
bloquinhos autoadesivos (tipo post it) de 25 folhas cada, em embalagem individual tipo saquinho plástico para proteção

Termo de Referência EJE 0477121
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Dimensões: 14,5cm x 9cm
Cor do produto: Bloco e Caneta pardos com detalhes nas cores Azul, Preto, Verde, Vermelho e Laranja
Peso aproximado:120g

Justificativa

A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do futuro eleitor, promovendo a educação política e estimulando o exercício da
cidadania e o voto consciente.
O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por meio de uma linguagem simples e imagens ilustrativas, que ﬁxem bem na memória, uma síntese do
processo eleitoral, para que exerçam suas escolhas com clareza, possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política.
Os materiais também serão utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre
outras atividades da EJE/AL.

Arte final

As artes de todos os itens serão disponibilizadas em arquivos no formato CDR (corel draw).

Prazo de Entrega da Amostra

Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.

Prazo de Entrega Final

Até 30 (trinta) dias após a aprovação das amostras.

Local de Entrega

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Av. Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Antares,
Maceió-AL, CEP 57.046-000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.

Unidade Fiscalizadora

Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 12/12/2018, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0477121 e o código CRC CB38DB00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS * ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

A SERVIÇO DA CIDADANIA

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral
Telefones: (82) 2122-7760 / (82) 99335-0751
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modelo ITEM 2: Caderno ecológico (0477441)
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CRACHÁS

Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

Escola
Judiciária
Eleitoral de Alagoas

Tribunal
Regional
Eleitoral de Alagoas

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral
Telefones: (82) 2122-7760 / (82) 99335-0751

Modelo ITEM 3: Crachá ecológico (0477446)
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BRINDES VARIADOS
KIT ECOLÓGICO

OBSERVAÇÃO
No item deverá constar a logo da EJE/AL; o Brasão do Tribunal e informações tipo:
endereço, telefone, link e e-mail, etc.
Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral
Telefones: (82) 2122-7760 / (82) 99335-0751

Modelo ITEM 4: Bloco com calculadora solar (modelo 57) (0477450)
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BLOCOS ECOLÓGICOS COM MARCADORES
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

Parte Interna

Modelo ITEM 4: Bloco ecológico com caneta (modelo 59) (0477451)
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BLOCO DE ANOTAÇÃO

Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

Escola
Judiciária
Eleitoral de Alagoas

Tribunal
Regional
Eleitoral de Alagoas

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral
Telefones: (82) 2122-7760 / (82) 99335-0751

Modelo ITEM 1: Bloco de anotação (0477452)
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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 dezembro de 2018.
Considerando a proposta de aquisição de material de
consumo, objetivando sua utilização nos eventos direcionados aos
cursos, palestras, congressos, seminários e de responsabilidade
social, entre outras atividades da Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas, com lastro no seu planejamento de contratações, bem como
o termo de referência e seus anexos, determino o encaminhamento
do presente procedimento à Secretaria de Administração para as
providências necessárias com vistas à instrução do que ora
requerido.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 13/12/2018, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0477634 e o código CRC B437246E.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho GDG 0477634

0477634v1
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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 dezembro de 2018.
À EJE.
Senhora Secretária,
Como medida prévia às ações a cargo desta Secretaria de
Administração, devolvo os autos a V. Sa. para a aprovação formal do
Termo de Referência apresentado no evento nº 0477121, como
previsto no art. 111, inciso IV, da Resolução nº 15.904/2018, que
dispõem sobre o novo Regulamento da Secretaria deste Tribunal
Regional Eleitoral.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2018, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478890 e o código CRC 1A640AF1.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0478890

0478890v1
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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 dezembro de 2018.
À Secretaria de Administração

Senhor Secretário,

Em atenção ao disposto na Resolução de n.º 15.904/2018, que dispõe sobre o
novo Regulamento da Secretaria deste Tribunal Regional Eleitoral, aprovo o termo de
referência 0477121.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS,
Diretor da EJE/AL, em 17/12/2018, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479006 e o código CRC A0B68E2B.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho EJE 0479006

0479006v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2018.
À Diretoria-Geral.
Senhor Diretor,
Aprovado o Termo de Referência (0479006), conforme o
inciso VI do art. 111 da Regulamento da Secretaria do Tribunal
(Resolução nº 15.904/18), 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, peçolhe 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 17/12/2018, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479951 e o código CRC B586A4BD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2018.

Aquiescendo com a proposição da SAD (0479951) e,
considerando o Termo de Referência (0477121), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 18/12/2018, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0480629 e o código CRC 86B707F9.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho GDG 0480629

0480629v1
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E-mail - 0485186
Data de Envio:
07/01/2019 18:10:48
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
contato.globalcri@bol.com.br
seribbrindes@seribbrindes.com.br
mjsconfeccoes@gmail.com
jm.licita@gmail.com
comercial2@grafmarques.com.br
graca@grafmarques.com.br
grafmarques@grafmarques.com.br
comercial@gemascarenhas.com.br
planaexpress@gmail.com
vendas@ecologicpack.com.br
talita@artcorbrasil.com.br
comercial03@helpibones.com.br
planetgraf@planetgraf.com.br
rozelaine@planetgraf.com.br
comercialsgrafica@gmail.com
cicerapoligraf@hotmail.com
grafica@fefgrafica.com.br
marciomuraro@graficacearense.com.br
evandro@graficacearense.com.br
esperancalicitacao@outlook.com
licitacao@graficaliceu.com.br
elba@graficaliceu.com.br
vendas@ecobrindes.com.br
ester@brindesbrazil.com.br
daisy@brindesbrazil.com.br
vendas@qualityconfeccoes.com.br
stparaiba@hotmail.com
comercial.alves.com@gmail.com
grafpel@grafpel.com
comercial@graficajaragua.com.br
printshop.grafica@gmail.com
allprint.al@hotmail.com
Assunto:
Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
Mensagem:
PA 0011417-62.2018.6.02.8502
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir brindes ecológicos para serem
distribuídos nas palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício 2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

E-mail SEIC 0485186

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 15

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Anexos:
Termo_de_Referencia_0477121.html
Modelo_0477441_CADERNO_ECOLOGICO.pdf
Modelo_0477446_CRACHA.pdf
Modelo_0477450_KIT__ECOLOGICO_COM_CALCULADORA.pdf
Modelo_0477451_BLOCO_ECOLOGICO_COM_CANETA.pdf
Modelo_0477452_BLOCO_DE_ANOTACAO.pdf

E-mail SEIC 0485186
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De:

comercial@gemascarenhas.com.br

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

08/01/2019 07:53 AM

Assunto: [seic] Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.

Bom dia!!!

Não trabalhamos com estes tipos de materiais.

Atenciosamente,

Valderez Lopes
82-3217-3602

Em 07-01-2019 18:01, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
PA 0011353-52.2018.6.02.8502
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir 500
(quinhentos) bonés e 1.000 (um mil) sacolas ecológicos para serem distribuídos nas
palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício
2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail Resposta. GE Mascarenhas. (0485505)
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Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

E-mail Resposta. GE Mascarenhas. (0485505)
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De:

Print Shop Gráfica e Editora Ltda <printshop.grafica@gmail.com>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

08/01/2019 11:41 AM

Assunto: [seic] Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
Olá Pessoal, bom dia! - Feliz 2019
Em anexo Proposta de Preços, conforme solicitado.
Grato.

PrintShop Gráfica e Editora Ltda
Av. Governador Afranio Lages No.12 - Jacintinho
57040.480 - Maceio - Alagoas
82.3356-1279

printshop.grafica@gmail.com
Edson Fausto da Silva
Diretor Comercial
82 98812.3932 Zap

Em seg, 7 de jan de 2019 às 19:16, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> escreveu:
PA 0011417-62.2018.6.02.8502
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir brindes ecológicos para serem distribuídos
nas palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício 2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no termo de
referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

E-mail Proposta. Print Shop Gráfica. (0485552)
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

[2] Arquivo: TRE - Alagoas.pdf Tamanho: 158k Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail Proposta. Print Shop Gráfica. (0485552)
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Mayara Miranda Montenegro Fausto – Printshop
Av. Governador Afranio Lages No.12 - Jacintinho
57040.480 - Maceió - Alagoas
CNPJ: 31.916.426/0001-13 CMC: 90.144.299-4
82.3356-1279

82 98812.3932 whats

Maceió, 08/01/2019

printshop.grafica@gmail.com

Entrega: 10 dias úteis
Pagamento: a Vista
Validade: 60 dias

TRE -Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Maceio - AL
At. Ana Paula Gomes
Fone: 2122-7711

Prezado cliente,
Apresentamos Proposta de Preços, conforme solicitado.

Itens solicitados do Orçamento : 000080.
000080.1

1.000 Blocos - 20X1 Blocos de Anotacoes Ecologico
1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Reciclado 75g. CTP Incluso.
Colado, lombada Quadrada.
Total: R$ 1.950,00 Unit: 1,95

000080.2

1.000 Cadernos - Caderno Ecologico – Capa Dura
Capa/Conta Capas: 152x212cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Reciclado 120g. CTP Incluso.
Miolo: 50 folhas, 15x21cm, 1x0 cor, Tinta Escala em Papel Off Set 75g. CTP Incluso.
Duplo Anel Wire:5mm, capa: Verniz UV Local, 1 Lados verniz, Laminação Brilho.
Total: R$ 11.000,00 Unit: 11,00

000080.3

500 Outros - Crachás Ecologico
100x150mm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Reciclado 180g.
Acabamento: Com Cordão
Total: R$ 1.555,00 Unit: 3,11

Atenciosamente,

Edson Fausto
Diretor Comercial

Anexo Proposta. Print Shop Gráfica. TRE - Alagoas (0485554)
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De:

EcoBrindes® Brindes Ecologicos Personalizados, Marketing
Ecológico <vendas@ecobrindes.com.br>

Para:

seic@tre-al.jus.br

CC:

vendas@ecobrindes.com.br

Data:

08/01/2019 03:50 PM

Assunto: [seic] [Orçamento] Solicitação #90514

Olá Ana Paula Gomes Silva, obrigado por nos contatar!
Segue abaixo resposta à sua solicitação de orçamento!
SOLICITAÇÃO: #90514
DATA DA SOLICITAÇÃO: 08/01/2019 às 16:50:48
SOLICITANTE: Ana Paula Gomes Silva
EMPRESA: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
TELEFONE: 82 2122-7711
ENDEREÇO: Maceió/AL
EMAIL: seic@tre-al.jus.br
OBSERVAÇÕES: Sem observações!
QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS: 8
CANETA KRAFT CLIP MADEIRA
Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1500

R$ 0,97

R$ 1.455,00

Código EB061. Caneta Ecológica produzida com corpo em base Papel Kraft nas dimensões 130x8mm e
ponteiras em Plástico Reciclado e Clipe em Madeira de Reflorestamento. Valores incluem personalização
Silk 1x0 cores.
Para personalização colorida, solicite um orçamento sob medida!
ECOBAG ALGODÃO 4030 TR-A4

E-mail Proposta. Eco Brindes. (0485642)
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Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1000

R$ 7,80

R$ 7.800,00

Código EB323. Sacola Retornável produzida em Lona de Algodão Crú 137g/m2 nas dimensões
40x30cm (Horizontal). Valores incluem personalização 4x0 cores em Transfer Digitalo (fotográfico) com
área de impressão 21X29cm em uma face.
CRACHÁ RECICLATO 1015
Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

500

R$ 2,65

R$ 1.325,00

Código EB074. Crachá Ecológico produzido em Papel Reciclado 240g/m2 no formato 100x150mm.
Cordão em Algodão. Valores incluem personalização Digital 4x0 cores.
CRACHÁ PAPEL SEMENTE 1015
Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

500

R$ 3,62

R$ 1.810,00

Código EB073. Crachá Ecológico produzido em Papel Reciclado com Sementes de Flores, Hortaliças ou
Temperos no formato 100x150mm. Cordão em Algodão. O produto pode ser totalmente personalizado
com a Marca, Arte e Mensagem do Evento Institucional ou Campanha do Cliente. Valores incluem
personalização Digital 4x0 cores.
BLOCO NOTAS KRAFT CALCULADORA M01

E-mail Proposta. Eco Brindes. (0485642)
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Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

500

R$ 18,20

R$ 9.100,00

1000

R$ 16,40

R$ 16.400,00

Código EB475. Bloco de Anotações Ecológico com Calculadora. Produzido em Kraft com post its
coloridos, caneta e 55 folhas para anotações. Valores incluem personalização 1x0 cores.
BLOCO NOTAS KRAFT POST IT
Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1000

R$ 6,70

R$ 6.700,00

Código EB388. Bloco de Anotações Ecológico. Produzido em Kraft com post its coloridos e caneta.
Valores incluem personalização 1x0 cores no bloco e caneta.
ECOBAG ALGODÃO 3040 TR-A4
Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1000

R$ 6,40

R$ 6.400,00

Código EB329. Sacola Retornável produzida em Lona de Algodão Crú 137g/m2 nas dimensões
30x40cm (Vertical). Valores incluem personalização Digital Transfer numa área de impressão 21x29cm
em 1 face.
CADERNO RECICLATO 1823

E-mail Proposta. Eco Brindes. (0485642)
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Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1000

R$ 20,71

R$ 20.710,00

Código EB050. Caderno Ecológico produzido nas dimensões 180x230x12mm com Capa dura 2mm,
empastado com em Papel Reciclado 150g/m2 4x0 cores. Miolo pautado 1x1 cor (Preto) em Papel
Reciclado 75g/m2 e 96 folhas . Acabamento Wire-o 7/8". O produto pode ser personalizado
com a Marca do Cliente nas Capas e na Primeira Página com a Marca,
Arte e Mensagem Institucional ou Campanha do Cliente.

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Aprovação do Orçamento: Via email
Condições: (1) Aceite na Proposta Comercial; (2) Ficha Cadastral; (3) Amostra Virtual aprovada.
Prazo de Entrega: Sob consulta
Condições: (4)Todos os produtos possuem o prazo de produção mencionados na ficha do produto
postado no site. (5) Para prazos específicos de entrega consulte nosso departamento comercial. Preços
podem sofrer alteração por conta de prazos diferenciados
Frete: Sob consulta
Condições: (6) Para valores de entrega consulte nosso departamento comercial
Pagamento: 50% na aprovação pedido + 50% faturado p/ 10 dias da entrega produto
Condições: (7)Crédito sujeito a aprovação do setor financeiro; (8) Para condições de pagamento
diferenciadas consulte nosso departamento comercial;
Validade Proposta: 05 dias da sua emissão
Aviso Importante: Informamos que em caso de cobrança do Documento de Arrecadação Estadual DAE utilizado pelo Governo do Estado do adquirente para antecipação de ICMS, diferencial de alíquota
de impostos, dentre outros será de responsabilidade do CLIENTE o pagamento do mesmo para
liberação e recebimento de mercadoria.

Att,
Alexandre Conte
EcoBrindes® Sua Marca Ecológica
Para acesso rápido fale pelo WhatsApp + 55 11 9 4626-3656
Office: +55 11 3477.1155 / 11 3051.3784
Móvel:+55 11 9 4626.3656
Email: vendas@ecobrindes.com.br
Site: www.ecobrindes.com.br
EcoBrindes Comércio de Brindes Ltda
CNPJ: 10.369.371/0001-07 | IE: 148.316.392.112
EcoBrindes® Brindes Ecologicos Personalizados, Marketing Ecológico

E-mail Proposta. Eco Brindes. (0485642)
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Desenvolvimento

E-mail Proposta. Eco Brindes. (0485642)

AWSoft!
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

Print Shop Gráfica e Editora Ltda <printshop.grafica@gmail.com>

De:
Para:

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

08/01/2019 05:00 PM

Assunto: Re: [seic] Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
Nunca fizemos aquele modelo, também tem a caneta e suporte.

Em Ter, 8 de jan de 2019 15:30, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br escreveu:
Boa tarde Edson,
Um Feliz 2019 para você também!
Em relação ao orçamento, vocês não confeccionam o bloco - item 04- dois modelos, conforme enviado?
Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: Print Shop Gráfica e Editora Ltda <printshop.grafica@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 8 Jan 2019 12:41:30 -0200
Subject: [seic] Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
Olá Pessoal, bom dia! - Feliz 2019
Em anexo Proposta de Preços, conforme solicitado.
Grato.

PrintShop Gráfica e Editora Ltda
Av. Governador Afranio Lages No.12 - Jacintinho
57040.480 - Maceio - Alagoas
82.3356-1279

printshop.grafica@gmail.com
Edson Fausto da Silva
Diretor Comercial
82 98812.3932 Zap

E-mail Print Shop Gráfica. Item 04. (0485701)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 27

08/01/2019 17:57

WorldClient

2 de 2

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=XUL7R...

Em seg, 7 de jan de 2019 às 19:16, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> escreveu:
PA 0011417-62.2018.6.02.8502
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir brindes ecológicos para serem
distribuídos nas palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício 2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no termo
de referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

E-mail Print Shop Gráfica. Item 04. (0485701)
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E-mail - 0485709
Data de Envio:
08/01/2019 18:13:15
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
alo@rdmais.com.br
remind@rdmais.com.br
comercial@unitybrindes.com.br
vendas@luminati.com.br
cotacaodebrindes@gmail.com
Assunto:
Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
Mensagem:
PA 0011417-62.2018.6.02.8502
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir brindes ecológicos para serem
distribuídos nas palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício 2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794
Anexos:
Termo_de_Referencia_0477121.html
Modelo_0477441_CADERNO_ECOLOGICO.pdf
Modelo_0477446_CRACHA.pdf
Modelo_0477450_KIT__ECOLOGICO_COM_CALCULADORA.pdf
Modelo_0477451_BLOCO_ECOLOGICO_COM_CANETA.pdf
Modelo_0477452_BLOCO_DE_ANOTACAO.pdf

E-mail SEIC 0485709
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De:

"Comercial - Unity Brindes" <comercial@unitybrindes.com.br>

Para:

seic@tre-al.jus.br

Data:

08/01/2019 06:18 PM

Assunto:

[seic] Retorno Unity Brindes Re: Cotação. Aquisição. Material.
Brindes Ecológicos.

Olá,
nossa equipe recebeu sua solicitação, responderemos o mais breve possível,
Clique aqui e conheça nossos catálogos;

att,
--

E-mail Recebimento. Unity Brindes. (0485719)
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E-mail - 0486220
Data de Envio:
09/01/2019 16:26:32
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
raphael@infinnibrasil.com.br
Assunto:
Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
Mensagem:
PA 0011417-62.2018.6.02.8502
Boa tarde Raphael,
Conforme contato telefônico há pouco segue pedido de cotação abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir brindes ecológicos para serem
distribuídos nas palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício 2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no
termo de referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794
Anexos:
Termo_de_Referencia_0477121.html
Modelo_0477441_CADERNO_ECOLOGICO.pdf
Modelo_0477446_CRACHA.pdf
Modelo_0477450_KIT__ECOLOGICO_COM_CALCULADORA.pdf
Modelo_0477451_BLOCO_ECOLOGICO_COM_CANETA.pdf
Modelo_0477452_BLOCO_DE_ANOTACAO.pdf

E-mail SEIC 0486220

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 31

WorldClient

1 de 4

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=LBSOW...

De:

Unity Brindes Promocionais <unity@unitybrindes.com.br>

Para:

seic@tre-al.jus.br

CC:

larissa.faustino@unitybrindes.com.br

Data:

10/01/2019 01:20 PM

Assunto:

[seic] Unity Brindes: Orçamento nº 300740

Prezado Cliente,
Conforme solicitação, segue nosso orçamento:

E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486576)
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E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486576)
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Atenciosamente,

E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486576)
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Unity Brindes

[5] Arquivo: ORCA300740.PDF

Tamanho: 66k

E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486576)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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De:

"TOP BRINDES" <comercial@topbrindes.com>

Para:

<seic@tre-al.jus.br>, <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

10/01/2019 01:24 PM

Assunto: ORCAMENTO TOP BRINDES BLOCO, CADERNO BRINDES

Caro cliente,
Segue em anexo opções de brindes conforme solicitado.
Prazo de entrega : 30 dias uteis a contar da confirmação do pagamento e da
aprovação do layout virtual.
Validade da proposta :10 dias
Condições de pagamento:30 DIAS.

Dados bancários:
* Banco do Brasil
AG: 1523-7
CC:28538-2
Favorecido: M C Costa Da Silva Comercio-Me
* Caixa
Ag: 0810
Op: 001
CC: 5621-0
Maria Cicera Costa da Silva
* Itau
Ag: 0369
Cc: 24040-3
M C Costa Da Silva Comercio-Me
Nosso objetivo é mantê-lo informado e esclarecer qualquer dúvida.
Agradecemos sua atenção e estamos a disposição
Atenciosamente

E-mail Proposta. TOP Brindes. (0486580)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 36

10/01/2019 14:35

WorldClient

2 de 3

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=LBSOW...

De: Cicera Costa Poligraf [mailto:cicerapoligraf@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 8 de janeiro de 2019 18:03
Para: cicera@topbrindes.com; comercial@topbrindes.com
Assunto: TRE - PA 0011417-62.2018.6.02.8502 - Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.

Bom dia
Segue em anexo orçamento da Speedgraf, referente aos materiais gráﬁcos solicitados.
Informo que a Speedgraf faz parte da Poligraf e a mesma funciona no mesmo prédio da Poligraf.
Fico no aguardo,
Atenciosamente,
CICERA - POLIGRAF/SPEEDGRAF
COMERCIAL
82 3035.5977 - TIM
82 99973.0794 - TIM/ZAP
________________________________________
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 18:10
Assunto: Cotação. Aquisição. Material. Brindes Ecológicos.
PA 0011417-62.2018.6.02.8502
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende adquirir brindes ecológicos para serem distribuídos
nas palestras realizadas pela Escola Judiciária Eleitoral deste Tribunal no exercício 2019.
Solicitamos proposta, conforme especificações, quantitativos e demais detalhamentos presentes no termo de
referência e modelos anexos.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

E-mail Proposta. TOP Brindes. (0486580)
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Livre de vírus. www.avast.com.

[2] Arquivo: TRE-AL - 09-01-2019 Proposta Comercial 104244.pdf

E-mail Proposta. TOP Brindes. (0486580)

Tamanho:
41k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Proposta comercial 104244

09/01/2019

3336-2000/33272889

TOP BRINDES
Travessa Dona Constança, 205 - Rua do INSS - Poço - Maceió AL - CEP: 57025-357

rafa@topbrindes.com

M C COSTA DA SILVA COMERCIO - ME

Vendedor: RAPHAEL RAMOS

CNPJ: 07.502.729/0001-05 IE: 246015071

TRE-AL

(82) 2122.7672

CNPJ: 06.015.041/0001-38

Validade da proposta
30 dias

compras@tre-al.gov.br

Previsão de entrega
15 a 25 dias

Av Aristeu de Andrade, 377 - Centro - Maceió - AL - CEP: 57051-090

Qt.

Itens

Valor unitário

Subtotal

9,50

4.750,00

500 qt

8336AZUL - BLOCO DE ANOTAÇÕES FORMATO COM POST-IT E PORTA CANETA
AZUL 8336

500

BLOCO DE ANOTAÇÕES CAPA PAPELÃO COM POST IT E CALCULADORA

27,50

13.750,00

CADERNO - FORMATO 15X21 CM CAPA: 360X260MM, 4X0 CORES EM PAPEL ECO
120GMIOLO: 100 PGS, 150X210MM, 1

29,82

29.820,00

1.000

Total

48.320,00

Valor a cobrar

48.320,00

Condições de pagamento:
Nº

Vencimento

Valor (R$)

1º

08/02/2019

48.320,00

Caro cliente,

Segue em anexo opções de brindes conforme solicitado.

Prazo de entrega : 2 dias uteis a contar da confirmação do pagamento e da aprovação do layout virtual.

Dados bancários:
* Banco do Brasil
AG: 1523-7
CC:28538-2
Favorecido: M C Costa Da Silva Comercio-Me
* Caixa
Ag: 0810
Op: 001
CC: 5621-0
Maria Cicera Costa da Silva

Continua na próxima página...
Controle melhor seu processo de vendas utilizando o ContaAzul.
Conheça o ContaAzul http://contaazul.com
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Proposta comercial 104244

09/01/2019

TOP BRINDES
Travessa Dona Constança, 205 - Rua do INSS - Poço - Maceió AL - CEP: 57025-357
M C COSTA DA SILVA COMERCIO - ME

3336-2000/33272889
rafa@topbrindes.com
Vendedor: RAPHAEL RAMOS

CNPJ: 07.502.729/0001-05 IE: 246015071
* Itau
Ag: 0369
Cc: 24040-3
M C Costa Da Silva Comercio-Me

Nosso objetivo é mantê-lo informado e esclarecer

Página 2 de 2
Controle melhor seu processo de vendas utilizando o ContaAzul.
Conheça o ContaAzul http://contaazul.com
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

"Brindes.LTDA <>" <reginaldo@brindes.ltda>

Para:

seic@tre-al.jus.br

Data:

14/01/2019 07:56 AM

Assunto:

[seic] PROPOSTA COMERCIAL 8152 | Brindes.LTDA
BRUNA RAFAELA FIGA ME
27.753.519/0001-05
https://brindes.LTDA
(11) 3042-0950
Rua Colombia, 3447
Sto Expedito, Jales - SP
15.707-082
396.080.810.110

Proposta Comercial Nº 8152
Para
Ana Paula Gomes Silva
, SP
Fone: (82) 2122-7711
Segue em abaixo os valores dos brindes personalizados como solicitado.
Havendo dúvidas ou alteração no documento abaixo, estaremos a sua disposição.
Vendedor(a): Bruna Rafaela
Itens de produto ou serviço
Item

Cód (SKU)

Caneta Ecológica Papelão Americana SPX-002

Qtd

Un

Preço un

Total

1.500,00

0,98

1.470,00

1.000,00

0,79

790,00

500,00

10,13

5.065,00

500,00

19,22

9.610,00

1.000,00

10,79

10.790,00

1.000,00

15,32

15.320,00

Gravação 1 cor para 1 lado do produto.

Lápis ecológico com borracha
Gravação 1 cor para 1 lado do produto.

Bloco de Anotação Lite + caneta ecológica SPX-11911
Gravação digital.

Bloco de Anotações Ecológico com Calculadora Guarani SPX-12520
Gravação digital.

Bloco de Anotações Executivo SP-THAP
Formato: 150 x 210.
Capa: Kraft 250 gramas impresso em 4x0 cores
Miolo: 20 folhas com impressão 4x0 em reciclado 75 gramas.
Acabamento: lombada quadrada.

Caderno Executivo SP-THAP
Formato: 150 x 210.
Capa: papel paraná revestido em reciclado 120 gramas impresso em 4 cores.
Miolo: 50 folhas com personalização em 1x1 cor, frente e verso iguais, em off set
75 gramas
1 lâmina com dados pessoais e calendário padrão em off set 150 gramas.
Acabamento: wire-o silver, preto ou branco.

Outros itens ou serviços
A Brindes Personalizados LTDA é optante pelo SIMPLES NACIONAL
Forma de pagamento padrão: Á COMBINAR
NÃO VENDEMOS BRINDES UNITÁRIOS

E-mail Proposta. Brindes Ltda. (0487453)
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FOB

FRETE:

(POR CONTA DO CLIENTE)

Considerar o frete a partir de São Paulo (CAPITAL)
---------------------------------------------------------ESPECIAL PARA:
- SÃO PAULO & REGIÃO
- CAMPINAS & REGIÃO
- RIBEIRÃO PRETO & REGIÃO
- BELO HORIZONTE & REGIÃO
- RIO DE JANEIRO & REGIÃO
PEDIDOS ACIMA DE 1200,00

FRETE GRÁTIS

CONSULTE AS CIDADES ATENDIDAS!
----------------------------------------------------------------NÃO FECHE NEGOCIO ANTES DE NOS CONSULTAR, ADORAMOS NEGOCIAR.

Data

Total dos itens

Total da proposta

43.045,00

43.045,00

10/01/2019

Condições gerais
Prazo de entrega

10 dias uteis para a fabricação + tempo de transporte (até 15 dias uteis)

Validade da proposta

3 dias

Observações

Atenciosamente,
Departamento de vendas
Caso não consiga visualizar a proposta 8152, segue o link para acesso à proposta
comercial online.
Ana.
https://erp.tiny.com.br/doc.view?id=d8e8c169296f580e5e941d516a2673e3

E-mail Proposta. Brindes Ltda. (0487453)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: PA 0011417-62.2018.6.02.8502. Brindes Ecológicos. Blocos,
cadernos e crachás.
Pesquisa concluída no dia 14/01/2019 17:19:03

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1) Bloco de Anotação Ecológico.

48

1.000 Blocos

2,78

R$2.780,00

2) Caderno Ecológico.

16

1.000 Unidades

14,87

R$14.870,00

3) Crachá Ecológico.

26

500 Unidades

1,83

R$915,00

4) Kit Ecológico: Bloco com calculadora solar.

12

500 Unidades

16,30

R$8.150,00

2

500 Unidades

12,24

R$6.120,00

Valor Global:

R$32.835,00

5) Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta.

Detalhamento dos Itens
Item 1: Bloco de Anotação Ecológico.
Quantidade

Descrição

1.000 Blocos

Bloco de Anotação Ecológico.

R$2,78
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA/CNPC
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Descrição: BLOCO RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM
PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS
50 UN, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES
DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA DA
INSTITUIÇÃO, COR BRANCA
CatMat: 391578 - BLOCO RASCUNHO, PAPEL, SEM PAUTA, OFF-SET, 75 G/M2, 50 UN,
1/2 OFÍCIO, 1, ANOTAÇÕES DIVERSAS, COM LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO,
BRANCA

R$3,39
D a t a : 01/10/2018 11:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:135010
Lote/Item: /73
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/10/2018 08:24
Homologação: 23/10/2018 10:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 160
Unidade: UNIDADE
U F : CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.978.381/0001-90
* VENCEDOR *

CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$3,00

Marca: cks
Fabricante: cks
M o d e l o : cks
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.176.635/0001-70

PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA - ME

R$3,38

FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA - ME

R$3,40

Marca: SUZANO
Fabricante: SUZANO
M o d e l o : SUZANO

23.459.837/0001-07
Marca: 3M
Fabricante: 3M
M o d e l o : 3M

28.684.757/0001-60

JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME

R$1.000,00

Marca: TILIBRA
Fabricante: TILIBRA
M o d e l o : TILIBRA

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R$2,10

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército

D a t a : 17/10/2018 09:07
Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sudeste
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea
3ºGrupo de Artilharia Antiaérea

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:160369
Lote/Item: /17

Objeto: Eventual aquisição de material de expediente para o 3¨ Grupo de Artilharia

Ata: Link Ata

Antiaérea e Unidades Participantes. A presente IRP 10/2018, visa substituir a
IRP 03/2018, a qual, por problemas de inativação de códigos não seguiu

Adjudicação: 25/10/2018 14:14

adiante, sendo necessária a inclusão de nova IRP. Por motivos de celeridade do Homologação:
processo não serão aceitos novas adesões além dos Órgãos que já
Fonte:
participaram na IRP 03/2018..
Quantidade:
Descrição: BLOCO RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, NOME BLOCO PARA RASCUNHO
Unidade:
CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME
UF:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.696.188/0001-42
* VENCEDOR *

DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO

08/11/2018 14:44
www.comprasgovernamentais.gov.br
400
Unidade
RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$1,43

Marca: PANAMERICANA
Fabricante: PANAMERICANA
M o d e l o : 50 FLS

07.245.458/0001-50

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

R$1,44

ELMO PAPELARIA LTDA - ME

R$1,49

PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA ME

R$2,09

Marca: meio tom
Fabricante: meio tom
M o d e l o : meio tom

03.999.762/0001-31
Marca: SANREMO
Fabricante: SANREMO
M o d e l o : SANREMO

24.005.316/0001-34

Marca: PAPEL CARTAZ
Fabricante: PAPEL CARTAZ
M o d e l o : PAPEL CARTAZ

10.925.677/0001-94

J.P.CAVEDON SOARES - ME

R$2,10

TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT

R$2,35

Marca: credeal
Fabricante: credeal
M o d e l o : credeal

92.067.073/0001-19
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: S.REMO
Fabricante: S.REMO
M o d e l o : BLOCO PARA RASCUNHO

02.176.635/0001-70

PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA - ME

R$4,99

GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESC

R$5,00

Marca: suzano
Fabricante: suzano
M o d e l o : suzano

29.154.899/0001-89
Marca: GB.
Fabricante: GB.
M o d e l o : 1521.

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais
Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
Objeto: Aquisição de material gráfico para os eventos Café Literário, Semana da
Consciência Negra, Semana de Línguas, SemInfo e Empex.
Descrição: BLOCO PARA RASCUNHO - BLOCO DE ANOTAÇÃO 25 FOLHAS. TAMANHO
20X15

R$1,90
D a t a : 01/11/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2018 /
UASG: 158359
Lote/Item: 6/1

CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME

Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 120
Unidade: UNIDADE
U F : PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

17.458.173/0001-50
* VENCEDOR *

ISIDIO VIEIRA DE SA NETO 02984774329

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$1,90

Marca: ISIDIO VIEIRA DE SA
Fabricante: Fabricante não informado

Preço (ComprasNet) 4: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE
Objeto: Aquisição de material institucional.
Descrição: BLOCO RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO
SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE
FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E IMPRESSÃO CONFORME MODELO,
COR BRANCA
CatMat: 328965 - BLOCO RASCUNHO , MATERIAL PAPEL OFF-SET, APLICAÇÃO
ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E IMPRESSÃO
CONFORME MODELO, COR BRANCA, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210
MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

11.466.699/0001-04
* VENCEDOR *

DAVIDSON PEDRO M DA SILVA - ME

R$3,46
D a t a : 11/12/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:1282018 / UASG:120632
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/12/2018 12:20
Homologação: 20/12/2018 10:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
U F : PE

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$2,90
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEGA GRAF
Fabricante: MEGA GRAF
M o d e l o : MEGA GRAF

15.138.918/0001-79

G. MENDES DE LIRA - ME

R$2,91

Marca: COPY GRAFICA
Fabricante: COPY GRAFICA
M o d e l o : COPY GRAFICA

19.751.273/0001-04

CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI - ME

R$4,00

Marca: votorantin
Fabricante: votorantin
M o d e l o : supergrafica

22.238.694/0001-32

BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI - ME

R$18,00

Marca: BERNARDES
Fabricante: BERNARDES
M o d e l o : AQUISIÇÃO DE TALÕES DE ANOTAÇÕES 4X0 CORES

Preço (ComprasNet) 5: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA/CPAMN
Objeto: Aquisição eventual de material de expediente para a Embrapa Meio-Norte.
Descrição: BLOCO RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, SEM PAUTA, COR BRANCA 20 X
15 COM 50 FOLHAS
CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME

R$3,08
D a t a : 29/11/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:282018 / UASG:135009
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/12/2018 18:17
Homologação: 11/12/2018 18:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: UNIDADE
U F : PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.569.874/0001-58
* VENCEDOR *

CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA

R$2,00

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP

R$2,14

F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

R$2,80

L.R. COMERCIO DE EPIS LTDA - EPP

R$3,36

Marca: TILIBRA
Fabricante: TILIBRA
M o d e l o : 50 folhas

62.492.798/0001-93
Marca: sr
Fabricante: sr
M o d e l o : sr

34.966.838/0001-56
Marca: artezanal
Fabricante: artezanal
M o d e l o : artezanal

22.966.860/0001-17

Marca: são domingos
Fabricante: são domingos
M o d e l o : bloco rascunho

03.452.072/0001-68

DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R$4,85
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KAJOMA.
Fabricante: KAJOMA
M o d e l o : BLOCO.

11.519.990/0001-95

V J DA S ARAUJO - ME

R$4,86

Marca: SAN REMO
Fabricante: SAN REMO
M o d e l o : SAN REMO

Preço (ComprasNet) 6: Mediana das Propostas Finais

R$3,74

Órgão: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

D a t a : 23/11/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços destinado à aquisição de materiais gráficos: capas de
processo, blocos e envelopes, com a entrega na Sede da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, conforme condições, quantidades, exigências e

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:342018 / UASG:393001
Lote/Item: 1/1

estimativas, estabelecidas no Termo de Referência e em seus anexos..

Ata: Link Ata

Descrição: BLOCO RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, NOME BLOCO PARA RASCUNHO
CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME

Adjudicação: 04/12/2018 16:56
Homologação: 06/12/2018 16:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Un
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.114.463/0001-09

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

R$2,15

CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME

R$2,16

MASTERGRAF SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME

R$2,20

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo: 1

24.929.143/0001-40
* VENCEDOR *
Marca: Continental
Fabricante: Continental
M o d e l o : oficial

28.234.008/0001-31

Marca: MASTERGRAF
Fabricante: MASTERGRAF
M o d e l o : BLOCO

02.176.635/0001-70

PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA - ME

R$2,27

FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

R$2,29

Marca: chambril
Fabricante: chambril
M o d e l o : chambril

10.332.271/0001-06

Marca: fabricação própria
Fabricante: fabricação própria
M o d e l o : BLOCO RASCUNHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕE

22.238.694/0001-32

BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI - ME

R$2,30

Marca: BERNARDES
Fabricante: BERNARDES
M o d e l o : Bloco, formato fechado 16 (16 X 22 cm)

00.393.793/0001-56

ARTES GRAFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA

R$2,40
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: pontual
Fabricante: pontual
M o d e l o : pontual

27.232.288/0001-86

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

R$2,92

BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS

R$3,00

GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

R$3,50

EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA - ME

R$3,70

BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME

R$3,74

CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

R$4,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
M o d e l o : 2018

29.332.481/0001-14
Marca: Lutero
Fabricante: Lutero
M o d e l o : Bloco ANTT

07.795.101/0001-45
Marca: própria
Fabricante: nacional
M o d e l o : ANTT

26.425.181/0001-91
Marca: guarany
Fabricante: guarany
M o d e l o : bloco rascunho

14.702.169/0001-06
Marca: Própria
Fabricante: Própria
M o d e l o : Própria

82.581.406/0001-70

Marca: própria
Fabricante: próprio
M o d e l o : modelo básico/versão 2018/2019

12.326.374/0001-80

PLUS SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZ

R$4,00

Marca: S/M
Fabricante: S/I
M o d e l o : Capa: papel Kraft 110 g

02.047.027/0001-65

CONT - CORT SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE

R$4,05

Marca: Contcorte
Fabricante: Contcorte Gráfica e Impressão Digital
M o d e l o : Contcorte Gráfica e Impressão Digital

04.875.554/0001-93

GRAFICA E EDITORA ROSSETTO LTDA - ME

R$5,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: EMPRESA LICITANTE
M o d e l o : CONFORME O EDITAL

19.311.247/0001-57

SHAYANY SILVA DOS SANTOS 11079588736

R$5,00

GRAFICA DO PRETO LTDA - ME

R$6,00

Marca: Lunes
Fabricante: Lunes
M o d e l o : Bloco ANTT

03.750.414/0001-26

Marca: GRAFICA DO PRETO
Fabricante: GRAFICA DO PRETO
M o d e l o : GRAFICA DO PRETO

38.006.631/0001-90

GRAFICA E EDITORA PARANAIBA LTDA - ME

R$6,20

Marca: GRÁFICA PARANAÍBA
Fabricante: GRÁFICA PARANAÍBA
M o d e l o : BLOCO

13.913.414/0001-53

C. A. FONSECA DA SILVA COMERCIO E PAPELARIA - ME

R$6,20
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Ibel
Fabricante: Ibel
M o d e l o : Material Gráfico

00.446.039/0001-37

PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP

R$6,20

ROGER ANDRE BRAUN

R$6,21

Marca: PROGRAF
Fabricante: PROGRAF
M o d e l o : PROGRAF

29.253.577/0001-97
Marca: RMB
Fabricante: RMB
M o d e l o : RMB

62.492.798/0001-93

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP

R$100,00

Marca: hms
Fabricante: hms
M o d e l o : hms

Preço (ComprasNet) 7: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTéRIO DO TRABALHO E PREVIDêNCIA SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REG. DO TRABALHO E EMPREGO
Objeto: Aquisição de material de consumo de uso comum, para ressuprimento do
almoxaarifado, visando atender as necessidades das Unidades da
Superintendência Regional do Trabalho no Tocantins, pelo período de 12 meses.
Descrição: BLOCO PARA RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, SEM PAUTA, GRAMATURA
75G/M2, QUANTIDADE DE FOLHAS:50, DIMENSÃO:21X15 MM
CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME

R$1,75
D a t a : 01/12/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2018 /
UASG: 400084
Lote/Item: 32/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
U F : TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

33.285.271/0001-90
* VENCEDOR *

LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$1,75

Marca: EDISPEL
Fabricante: Fabricante não informado

Preço (ComprasNet) 8: Mediana das Propostas Finais
Órgão: DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de
expediente para consumo nas atividades do Tribunal de Contas do Distrito
Federal - TCDF, no primeiro semestre do exercício de 2019.
Descrição: BLOCO PARA RASCUNHO - BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO COM
PAUTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 155 X 205MM, EM PAPEL AP MÍNIMO
56 E MÁXIMO 75 G/M2, BLOCO COM 50 FLS. X 1 VIA.
CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME

R$2,80
D a t a : 01/11/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 16/2018 /
UASG: 974003
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: BLOCO 50,00 FLS
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
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23.230.795/0001-20
* VENCEDOR *

VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E

R$2,80

Marca: SD
Fabricante: Fabricante não informado

Item 2: Caderno Ecológico.

R$14,87

Quantidade

Descrição

1.000 Unidades

Caderno Ecológico.

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R$18,70

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

D a t a : 13/11/2018 11:08
Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus São Gabriel da Cachoeira

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:158273
Lote/Item: /37

Objeto: Aquisição de bens de consumo para atender as necessidades dos discentes.

Ata: Link Ata

Descrição: CADERNO - Caderno acabamento em Wire-o, com 120 folhas office set,
75gr,capa dura, personalizado na capa, contra capa, verso do caderno e divisor
de matérias.

Adjudicação: 19/11/2018 16:12
Homologação: 27/11/2018 10:38

CatMat: 6 8 5 0 0 - CADERNO , CADERNO TIPO ESCOLAR NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.000
Unidade: unidade
U F : AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.353.667/0001-91
* VENCEDOR *

C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$18,40

Marca: GRAF SANTO ANTONIO
Fabricante: GRAF SANTO ANTONIO
M o d e l o : NÃO SE APLICA

14.428.244/0001-84

CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS

R$18,41

L. DE S. BATISTA - ME

R$18,70

N N DE SOUSA EIRELI - ME

R$18,70

GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME

R$18,70

TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA -

R$25,00

Marca: cmz
Fabricante: cmz
M o d e l o : especial

04.716.651/0001-33
Marca: TILIBRA
Fabricante: TILIBRA
M o d e l o : CADERNO

20.093.338/0001-42
Marca: FENIX
Fabricante: FENIX
M o d e l o : CADERNO

03.230.915/0001-81
Marca: AXÉ
Fabricante: AXÉ
M o d e l o : AXÉ

08.386.945/0001-03

Marca: virtual brindes
Fabricante: virtual brindes
M o d e l o : vb0101

20.425.201/0001-48

M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R$30,00
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: tl
Fabricante: tl
M o d e l o : tl

22.860.881/0001-53

ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME

R$30,00

Marca: Tilibra
Fabricante: Tilibra
M o d e l o : Caderno

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R$10,06

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

D a t a : 06/09/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG
Campus Juiz de Fora

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:158414
Lote/Item: /11

Objeto: Pregão Eletrônico SRP para eventual aquisição de materiais gráficos, placas

Ata: Link Ata

indicativas e carimbos..
Descrição: CADERNO - Agenda: caderno-agenda personalizado, ano a definir,
confeccionada de acordo com o layout fornecido pelo IF Sudeste MG. Capa:

Adjudicação: 13/09/2018 09:43
Homologação: 13/09/2018 10:49

Capa em cartão paraná número 20, revestido em papel couché 170 g/m², 4x4 .
Páginas iniciais: papel couché brilho 90 g/m²; tamanho A4; 15 folhas, sendo 30
páginas com artes diferentes; 1 página com adesivos em papel couché brilho

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5.720
Unidade: Unidade

90 g/m² 4x4 cores. Miolo: abertura de cada mês: papel offset 90 g/m²; tamanho

U F : MG

A4; 1x1 cor, sendo 12 artes diferentes nas frentes e 1 arte igual nos versos.
Miolo pautado: papel offset 75 g/m²; tamanho A4; 96 folhas, sendo 8 folhas por
cada mês; 1x1 cor, uma arte. Anotações do fim do caderno: papel offset 75
g/m²; tamanho A4; 2 folhas, 1x1 cor, uma arte. Encadernação: wire-o branco,
preto ou metal (a definir).
CatMat: 6 8 5 0 0 - CADERNO , CADERNO TIPO ESCOLAR NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.881.661/0001-97
* VENCEDOR *

CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS, PRODUTOS E SERVICOS ES

R$10,00

grafica triunfal

R$10,06

CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

R$18,00

Marca: CIDADE MAIS
Fabricante: CIDADE MAIS
M o d e l o : CIDADE MAIS

11.184.290/0001-97
Marca: Própria
Fabricante: Próprio
M o d e l o : Próprio

82.581.406/0001-70

Marca: própria
Fabricante: próprio
M o d e l o : modelo básico/versão 2018

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

R$15,85
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Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

D a t a : 12/12/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Embrapa/CPACT

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de material de expediente.

Identificação: NºPregão:482018 / UASG:135031

Descrição: CADERNO - CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS, DIMENSÕES

Lote/Item: 3/10

(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 200 X 275 X 20MM), CAPA SOMENTE

Ata: Link Ata

EM UMA COR. MARCAS DE REFERÊNCIA: CREDEAL; TILIBRA; OU

Adjudicação: 28/12/2018 08:47

EQUIVALENTE
CatMat: 6 8 5 0 0 - CADERNO , CADERNO TIPO ESCOLAR NOME

Homologação: 28/12/2018 08:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.925.677/0001-94
* VENCEDOR *

J.P.CAVEDON SOARES - ME

R$7,50

TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP

R$9,99

Marca: D'GRAFIA
Fabricante: D'GRAFIA
M o d e l o : D'GRAFIA

22.221.025/0001-58

Marca: SÃO DOMINGOS
Fabricante: SÃO DOMINGOS
M o d e l o : CADERNO

92.067.073/0001-19

TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT

R$15,85

Marca: PANAMERICANA
Fabricante: PANAMERICANA
M o d e l o : 96 fls

62.492.798/0001-93

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP

R$15,85

JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME

R$20,00

Marca: jandaia
Fabricante: jandaia
M o d e l o : jandaia

19.804.618/0001-32
Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
M o d e l o : caderno

Item 3: Crachá Ecológico.

R$1,83

Quantidade

Descrição

500 Unidades

Crachá Ecológico.

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense
Campus Avancado de Fraiburgo
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de Materiais Gráficos, Editoriais e Comunicação Visual, visando
atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo,
Reitoria e demais Campi participantes..

R$1,07
D a t a : 22/08/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:152662
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/09/2018 17:00
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Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - Crachá de eventos 2. (sem dados variáveis)

Homologação: 11/09/2018 17:07

Papel reciclado 200 g/m². Formato 10,5x15 cm, 4x0 cores, perfurado e com
cordão de náilon. Arte Gráfica: CECOM/Reitoria. Pedido mínimo 100 unidades.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9.700

CatMat: 150788 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO , CARTÃO IDENTIFICAÇÃO NOME

Unidade: Unidade
U F : SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.114.463/0001-09
* VENCEDOR *

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

R$0,88

ROGER ANDRE BRAUN

R$0,89

POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

R$0,93

Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo: 1

29.253.577/0001-97
Marca: RMB
Fabricante: RMB
M o d e l o : RMB

14.292.313/0001-75

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
M o d e l o : 2018/2018

07.081.231/0001-16

PRINTSTUDIO LTDA. ME.

R$1,02

Marca: Printstudio
Fabricante: Printstudio LTDA
M o d e l o : cracha

27.232.288/0001-86

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

R$1,07

CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS, PRODUTOS E SERVICOS ES

R$2,30

AGASSI & BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITOR

R$2,38

ADEMIR PEREIRA DE FREITAS

R$5,00

Marca: SUZANO
Fabricante: SUZANO
M o d e l o : 2018

05.881.661/0001-97
Marca: CIDADE MAIS
Fabricante: CIDADE MAIS
M o d e l o : CIDADE MAIS

03.084.315/0001-52
Marca: AG
Fabricante: AG
M o d e l o : 2018

30.590.139/0001-01

Marca: ETIBRAS
Fabricante: ETIBRAS
M o d e l o : credencial dados variaveis

82.581.406/0001-70

CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

R$14,00

Marca: própria
Fabricante: próprio
M o d e l o : modelo básico/versão 2018

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R$2,59
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

D a t a : 21/11/2018 08:32
Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciêencia e Tecnologia Goiano
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos, de plotagem,

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:158124
Lote/Item: /33

de impressão digital e de comunicação visual, conforme condições,

Ata: Link Ata

quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..
Descrição: PAPEL - CRACHÁ - Papel: offset certificado pela FSC, 150g/m2 ou de

Adjudicação: 20/12/2018 14:20

gramatura superior; - Tamanho 10x15 cm; - Cor: 4/0; - Acabamento: refile e
perfuração;

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30.625

CatMat: 965 - PAPEL , PAPEL NOME

Unidade: unidade
U F : GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

11.383.230/0001-01
* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$0,66

Marca: FAB. PROP/CONF. DESC
Fabricante: FAB. PROP/CONF. DESC
M o d e l o : FAB. PROP/CONF. DESC

05.881.661/0001-97

CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS, PRODUTOS E SERVICOS ES

R$0,67

TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

R$1,05

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP

R$1,12

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F

R$1,50

A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA

R$1,55

H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP

R$2,00

A C DE SOUSA EIRELI

R$2,40

Marca: CIDADE MAIS
Fabricante: CIDADE MAIS
M o d e l o : CIDADE MAIS

16.561.461/0001-73
Marca: SUZANO
Fabricante: SUZANO
M o d e l o : CRACHA

27.232.288/0001-86
Marca: SUZANO
Fabricante: SUZANO
M o d e l o : 2018

11.114.463/0001-09
Marca: propria
Fabricante: propria
Modelo: 1

07.579.663/0001-51
Marca: Eficaz
Fabricante: Eficaz
M o d e l o : Eficaz

15.427.573/0001-73
Marca: Future Brindes
Fabricante: NACIONAL
M o d e l o : rush

29.459.206/0001-66

Marca: URUÇUI
Fabricante: A C DE SOUSA EIRELI
M o d e l o : PADRÃO NACIONAL ABNT

03.396.403/0001-90

CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

R$2,59

GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

R$2,60

Marca: cg
Fabricante: cg
M o d e l o : cg

22.104.085/0001-90

Marca: Visual
Fabricante: Gráfica e Editora Comunicação Visual-EIRELI
M o d e l o : Visual
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.238.694/0001-32

BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$2,60

Marca: BERNARDES
Fabricante: BERNARDES
M o d e l o : Crachá - Papel: offset

00.823.003/0001-25

GRAFICA E EDITORA RENASCER LTDA - ME

R$2,60

BR - SINALIZADORA LTDA - ME

R$2,60

GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - ME

R$2,60

CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI - ME

R$2,60

Marca: Renascer
Fabricante: Renascer
M o d e l o : Renascer

03.145.635/0001-75
Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
M o d e l o : 2018/2018

12.622.028/0001-40
Marca: GDD
Fabricante: NACIONAL
M o d e l o : PROPRIA

19.751.273/0001-04
Marca: SUZANO
Fabricante: VOTORATIM
M o d e l o : SUPERGRAFICA

82.581.406/0001-70

CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

R$12,70

Marca: própria
Fabricante: próprio
M o d e l o : modelo básico/versão 2018/2019

18.928.346/0001-10

R S XAVIER - EPP

R$1.000,00

Marca: RS
Fabricante: RS
M o d e l o : RS

Item 4: Kit Ecológico: Bloco com calculadora solar.
Quantidade

Descrição

500 Unidades

Kit Ecológico: Bloco com calculadora solar.

R$16,30
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de brindes e premiações,
para atender as necessidades da Escola de Formação Complementar e Colégio
Militar de Salvador e as UG participantes do Grupo de Coordenação e
Acompanhamento das Licitações (GCAL) da 6º RM..
Descrição: B R I N D E - Kit com bloco, calculadora e caneta, revestimento em couro sintético
na cor preta com Impressão em baixo-relevo de Brasão e nome da Escola e UG
participantes por pressão a frio ou calor na frente. Tamanho aberto 165 X 107
mm / fechado 80 X 107 mm. O Logotipo e nome serão fornecidos pela UG
gerenciadora e participantes.

R$16,30
D a t a : 08/08/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160525
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/08/2018 10:38
Homologação: 21/08/2018 15:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.028
Unidade: UNIDADE
U F : BA

CatMat: 150598 - BRINDE , BRINDE NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
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14.428.244/0001-84
* VENCEDOR *

CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS

R$10,90

ANDRE LUIS DOS SANTOS MARINELI

R$10,94

C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS EIRELI

R$10,98

FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R$12,00

PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - M

R$14,70

MANA RIO CONFECCOES, COMERCIO, SERVICOS E MATERIAS DE B

R$14,80

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME

R$17,80

Marca: CMZ
Fabricante: CMZ
M o d e l o : ESPECIAL

30.336.395/0001-69
Marca: ITALIANO
Fabricante: IMPORTADO
M o d e l o : Kit

28.683.271/0001-08
Marca: Arsenal
Fabricante: Arsenal
M o d e l o : Nacional

18.111.373/0001-03
Marca: FARBRINDES
Fabricante: FARBRINDES
M o d e l o : BRINDE

12.218.057/0001-40
Marca: mp
Fabricante: mp
M o d e l o : kit bloco

05.162.027/0001-02
Marca: DIDANNA
Fabricante: KAO
M o d e l o : SOCIAL

13.806.931/0001-23

Marca: eumac
Fabricante: importado
M o d e l o : Kit com bloco, calculadora e caneta

15.427.573/0001-73

H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP

R$18,16

CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS, PRODUTOS E SERVICOS ES

R$19,00

OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME

R$19,15

Marca: Future Brindes
Fabricante: NACIONAL
M o d e l o : 1610

05.881.661/0001-97
Marca: CIDADE MAIS
Fabricante: CIDADE MAIS
M o d e l o : CIDADE MAIS

19.641.020/0001-70

Marca: OG Brindes
Fabricante: OG Brindes
M o d e l o : Kit Bloco-Calculadora-Caneta/Personalizado

00.658.540/0001-67

DEBRIN BRASIL LTDA - ME

R$20,00

Marca: Debrin Br
Fabricante: Debrin Br
M o d e l o : Debrin Br

11.016.388/0001-35

R & O FESTAS E DECORACOES LTDA - ME

R$200,00

Marca: Tavares&Tavares
Fabricante: Tavares&Tavares
M o d e l o : unico

Item 5: Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta.

R$12,24
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Quantidade

Descrição

500 Unidades

Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta.

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Roraima
Objeto: Aquisição de material de divulgação, conforme condições, quantidades e
exigências e estimativas previstas no Termo de Referência..
Descrição: B R I N D E - Kit ecológico composto por um caderno de anotações e uma caneta,
conforme descrição detalhada do TR.
CatMat: 150598 - BRINDE , BRINDE NOME

R$14,99
D a t a : 23/11/2018 11:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:252018 / UASG:158152
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2018 12:50
Homologação: 14/12/2018 17:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.000
Unidade: unidade
U F : RR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

09.326.183/0001-04
* VENCEDOR *

BARBOSA & SILVA LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$14,99

Marca: ECOLOGICA
Fabricante: ECOLOGICA
M o d e l o : kit

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais
Órgão: CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA
CX.DE FINANCIAMENTO IMOBIL. DA AERONÁUTICA
Objeto: Aquisição de Material Promocional (caneta, chaveiro, bloco e régua).
Descrição: BLOCO PARA RECADO - KIT BLOCO DE ANOTAÇÕES CONTENDO: BLOCO
10X15CM, COM 70 FOLHAS, CAPA DURA PRODUZIDO EM MATERIAL
ECOLÓGICO COM POST-IT EM CINCO CORES MEDINDO 1X4CM E OUTRO NA
COR AMARELA MEDINDO 7,5X7,5CM. UMA CANETA ECOLÓGICA DE TINTA
AZUL COM LOGOTIPO DA CFIAE INCLUSO NA COR AZUL, 01 IMPRESSÃO EM
SILKSCREEN EM COR AZUL INCLUSA, COM LOGOTIPO DA CFIAE.
CatMat: 94862 - BLOCO RECADO , BLOCO PARA RECADO NOME

R$9,50
D a t a : 01/11/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 52/2018 /
UASG: 123001
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UN
U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

38.894.382/0001-17
* VENCEDOR *

QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$9,50

Marca: bloco
Fabricante: Fabricante não informado
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011417-62.2018.6.02.8502

Bloco

1

1.000

Objeto

Bloco de Anotação Ecológico. CATMAT: 417124

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Print Shop Gráfica, doc. 0485554

1,95

-1,63

1,95

Unity Brindes, doc. 0486576

4,47

0,89

4,47

Brindes Ltda, doc. 0487453

10,79

7,21

Desconsiderado

Banco de Preços, doc. 0487613

3,39

-0,19

3,39

Banco de Preços, doc. 0487613

2,10

-1,48

2,10

Banco de Preços, doc. 0487613

1,90

-1,68

1,90

Banco de Preços, doc. 0487613

3,46

-0,12

3,46

Banco de Preços, doc. 0487613

3,08

-0,50

3,08

Banco de Preços, doc. 0487613
Banco de Preços, doc. 0487613
Banco de Preços, doc. 0487613

3,74
1,75
2,80

0,16
-1,83
-0,78

3,74
1,75
2,80

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
67,67%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
Desvio Padrão
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos valores
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

3,58

11

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0487675)

Média dos
elementos do
Subconjunto

2,43

2,86

ESTIMATIVA

Total Estimado

2,86

2.860,00

(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011417-62.2018.6.02.8502

Unidade

2

1.000

Objeto

Caderno Ecológico. CATMAT: 435065

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Print Shop Gráfica, doc. 0485554

11,00

Eco Brindes, doc. 0485642

20,71

3,82

20,71

Unity Brindes, doc. 0486576

13,65

-3,24

13,65

TOP Brindes, doc. 0486581

29,82

12,93

Desconsiderado

Brindes Ltda, doc. 0487453

15,32

-1,57

15,32

Banco de Preços, doc. 0487613

18,70

1,81

18,70

Banco de Preços, doc. 0487613

10,06

-6,83

10,06

Banco de Preços, doc. 0487613

15,85

-1,04

15,85

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
35,06%

-5,89

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
Desvio Padrão
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos valores
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

11,00

16,89

8

5,92

15,04

ESTIMATIVA

Total Estimado

(Preço Unitário)

15,04

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0487675)

Média dos
elementos do
Subconjunto

15.040,00

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 60

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011417-62.2018.6.02.8502

Unidade

3

500

Crachá Ecológico. CATMAT: 421391

Objeto

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Print Shop Gráfica, doc. 0485554

3,11

Eco Brindes, doc. 0485642

2,65

0,30

2,65

Banco de Preços, doc. 0487613

1,07

-1,29

1,07

Banco de Preços, doc. 0487613

2,59

0,24

2,59

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
32,64%

0,76

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
Desvio Padrão
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos valores
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

3,11

2,36

4

0,77

2,36

ESTIMATIVA

Total Estimado

(Preço Unitário)

2,36

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0487675)

Média dos
elementos do
Subconjunto

1.180,00
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011417-62.2018.6.02.8502

Unidade

4

500

Objeto

Kit Ecológico: Bloco com calculadora solar. CATMAT:
417124

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Eco Brindes, doc. 0485642

18,20

-1,19

18,20

Unity Brindes, doc. 0486576

15,75

-3,64

15,75

TOP Brindes, doc. 0486581

27,50

8,11

Desconsiderado

Brindes Ltda, doc. 0487453

19,22

-0,17

19,22

Banco de Preços, doc. 0487613

16,30

-3,09

16,30

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
21,88%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
Desvio Padrão
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos valores
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

19,39

5

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0487675)

Média dos
elementos do
Subconjunto

4,24

17,37

ESTIMATIVA

Total Estimado

17,37

8.685,00

(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011417-62.2018.6.02.8502

Unidade

5

500

Objeto

Bloco Ecológico com post it e caneta. CATMAT:
389314

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Eco Brindes, doc. 0485642

6,70

Unity Brindes, doc. 0486576

6,81

-2,79

6,81

TOP Brindes, doc. 0486581

9,50

-0,10

9,50

Brindes Ltda, doc. 0487453

10,13

0,53

10,13

Site Memory, doc. 0487612

9,60

0,00

9,60

Banco de Preços, doc. 0487613

14,99

5,39

Desconsiderado

Banco de Preços, doc. 0487613

9,50

-0,10

9,50

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
26,56%

-2,90

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
Desvio Padrão
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos valores
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

6,70

9,60

7

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0487675)

Média dos
elementos do
Subconjunto

2,55

8,71

ESTIMATIVA

Total Estimado

8,71

4.355,00

(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 216 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhor Secretário,
1- Tratam os autos da aquisição de brindes ecológicos personalizados
para serem distribuídos nas atividades desenvolvidas pela Escola
Judiciária Eleitoral - EJE/AL ao longo do exercício de 2019, conforme
Memorando Nº 1102 (0477120), termo de referência (0477121) e
modelos ( 0477452, 0477441, 0477446, 0477450 e 0477451).
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
instrução, despacho GDG 0480629.
3- Realizada a pesquisa de preços mediante consulta ao mercado,
sítios eletrônicos e ferramenta banco de preços, conforme planilhas
de estimativa de preços (0487675) obtivemos o valor total de R$
32.120,00 (trinta e dois mil cento e vinte reais) para a pretendida
aquisição. Tramitam ainda os procedimemtos PAs 001135352.2018.6.02.8502 e 0011435-83.2018.6.02.8502, que tratam da
aquisição de objetos da mesma natureza.
4- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto
nº
5.450/2005,
com
participação
exclusiva
de
microempresas e empresas de pequeno porte.
5- À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/01/2019, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Informação 216 (0487684)
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 15/01/2019, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 15/01/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0487684 e o código CRC 00BCF8CE.

0011417-62.2018.6.02.8502

Informação 216 (0487684)

0487684v8
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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 janeiro de 2019.

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
Assunto: Registro. Efetuação. Reserva de crédito.
Liberação. Orçamento.
Senhor Coordenador,
Instruídos os autos com a estimativa de preços da
aquisição pretendida, no valor total de R$ 32.120,00 (trinta e
dois mil cento e vinte reais), em face do atual cenário,
pendente a liberação de orçamento e tendo em vista a
natureza da aquisição, evoluo o presente a Vossa Senhoria
para o pertinente registro do valor e efetuação da reserva de
crédito para custeio da despesa, quando ocorrer a liberação
do orçamento referente ao presente exercício.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/01/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488173 e o código CRC 9257CF59.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0488173

0488173v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos
termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/01/2019, às 15:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488733 e o código CRC 96AA1B02.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho COFIN 0488733

0488733v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1068 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO
Maceió-AL, 13 de fevereiro de 2019
Sei nº 0011417-62.2018.6.02.8000
Informação nº 38/2019
Ao Senhor Coordenador de Orçamento e Finanças.
Senhor Coordenador,
1. No orçamento da EJE na LOA 2019 está previsto o valor de R$ 35.176,00
para despesas com ações educativas, sendo distribuído conforme evento
0501060 em três itens (Material para divulgação, Serviços gráﬁcos e
Uniformes, tecidos e aviamentos ). Alerto que após consulta à SCON, s.m.j., foi
constatado que o objeto do presente SEI é material de consumo e não serviços
gráﬁcos, devendo ser veriﬁcada em termos de LOA 2019 o valor programado
na despesa agregada Ações Educativas.
2. Como já foi reservado o valor de R$ 3.625,00 para atender o SEI n. 001143583.2018.6.02.8502 (lápis e camisas ecológicas), existe um saldo na despesa
agregada ações educativas de R$ 31.551,00 (R$ 35.176,00 - R$ 3.625,00).
3. Assim, o valor programado na LOA 2019 da EJE, na despesa agregada ações
educativas, é insuficiente para atender o presente SEI. Solicito direcionamento
à EJE para manifestação sobre redução do valor proposto ou indicação de
remanejamento para atender a despesa pretendida.
Atenciosamente,
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/02/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

Informação 1068 (0501058)
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501058 e o código CRC 3539F33F.

0011417-62.2018.6.02.8502

Informação 1068 (0501058)

0501058v14
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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 fevereiro de 2019.

À EJE,
Para manifestação diante da Informação SGO nº
1068 (0501058), indicando uma verba orçamentária dentro da
UA para remanejamento ou efetuando redução no quantitativo
para melhor adequação da disponibilidade orçamentária.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/02/2019, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501335 e o código CRC 70C63F2A.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho COFIN 0501335

0501335v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1308 - TRE-AL/PRE/EJE

Senhor Coordenador,
Considerando o teor do despacho elaborado por Vossa
Senhoria (0501335), e visando a aquisição integral do
matérial necessário para os programas e ações desenvolvidas
pela EJE/AL, exponho e solicito o que segue:
- Saldo despesa de ações educativas (0501058) - R$
31.551,00 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais)
- Valor estimado da aquisição (0487684) - R$ 32.120,00
(trinta e dois mil cento e vinte reais)
Nesse caso, a diferença de R$ 569,00 (quinhentos e
sessenta e nove reais), necessária para complementar o
valor previsto para aquisição do material deverá ser
REMANEJADA do saldo de R$ 22.036,00 (vinte e dois mil
trinta e seis reais) do item Ações Educativas - 3390.39.23
(festividades e homenagens - espetáculos teatrais), atendendo
deste forma, a despesa pretendida.
Desde já agradeço à atenção.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Vasconcelos Netto, Diretor da EJE/AL,
em 19/02/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

Informação 1308 (0503904)
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503904 e o código CRC BEB29028.

0011417-62.2018.6.02.8502

Informação 1308 (0503904)

0503904v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.

À SGO,
Para ciência da Informação 1308 (0503904) e
continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/02/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504135 e o código CRC 585EEBB3.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho COFIN 0504135

0504135v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1340 - TRE-AL/PRE/EJE
Senhor Coordenador,

Considerando o teor do despacho elaborado por Vossa Senhoria (0501335), e
visando a aquisição integral do matérial necessário para os programas e ações
desenvolvidas pela EJE/AL, exponho e solicito o que segue:

- Saldo despesa de ações educativas (0501058) - R$ 31.551,00 (trinta e um mil
quinhentos e cinquenta e um reais)
- Valor estimado da aquisição (0487684) - R$ 32.120,00 (trinta e dois mil cento e
vinte reais)

Nesse caso, a diferença de R$ 569,00 (quinhentos e sessenta e nove
reais), necessária para complementar o valor previsto para aquisição do material
deverá ser REMANEJADA do saldo de Estagiários, tendo em vista que não houve
despesas nesse item no mês de janeiro, atendendo deste forma, a despesa pretendida.

Desde já agradeço à atenção e solicito que desconsidere a Informação nº 1308
(0503904).

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Vasconcelos Netto, Diretor da EJE/AL,
em 19/02/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504322 e o código CRC 7A728924.

0011417-62.2018.6.02.8502

Informação 1340 (0504322)
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
19/02/19 18:43
USUARIO : TONY SA
DATA EMISSAO
: 19Fev19
NUMERO : 2019PE000082
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
PRé EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA
ESCOLA JUDICIáRIA ELEITORAL, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA DE EVENTO SEI 047712
1. PROC. 0011417-62.2018.6.02.8502.
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Anexo PE n.º 82/2019. Material de consumo. EJE. (0504394)
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PE n.º 82/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 20/02/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504396 e o código CRC A2AF5504.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0504396
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011417-62.2018.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário Abertura: XX horas
Local: http://www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de
consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes
ecológicos variados, tudo de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas (EJE/AL).
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do
Decreto nº 9.178/2017, 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 – bloco
de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos
variados, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA FINAL
2.1.
O prazo máximo para a entrega das amostras será de 10 (dez) dias, após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas
para a contratada.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
2.2.
O prazo máximo para a entrega final será de 30 (trinta) dias, contados após o
recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas aprovando a
amostra.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma
legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
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4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº
5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0506055)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste
Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o
proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição
ou encargo.
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5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado.
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7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação deste certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$ 2.860,00
(dois mil e oitocentos e sessenta reais) para o item 1, R$ 15.040,00 (quinze mil e
quarenta reais) para o item 2, R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais) para o item 3,
R$ 8.685,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais) para o item 4 , e R$ 4.355,00
(quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para o item 5, que representam uma

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0506055)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital.
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por
se tratar de aquisição de material.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
Sistema Comprasnet.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de
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dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação,
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria
Geral
da
União,
disponível
no
Portal
da
Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
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administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.4.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.5.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.6.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.7.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes
a
este
Pregão,
nos
sites
do
TRE/AL:
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
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11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a
sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º,
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital
e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.
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14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega final dos materiais deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após
o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral aprovando a amostra,
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional,
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
15.2.

Os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
b) definitivamente, com emissão de termo de aceite, após a realização de
ensaios de autonomia e funcionamento dos equipamentos.

15.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório
do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
15.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
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modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa de 1% (um por cento), ao dia, incidente sobre o valor total da
contratação em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em razão
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para
a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
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superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
16.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
16.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal/fatura,
devidamente atestada pela gestão contratual.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.
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17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam
as retenções de que trata o item anterior.
17.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)

I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%



I = 0,0001644

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019,
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:
a) Permitir o acesso às instalações do órgão ao pessoal da contratada para os
atos de execução do contrato;
b) Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento das prestações
contratuais da contratada, quando lhe competir;
c) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
d) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
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e) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar as amostras do material no prazo de 10 (dez) dias após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas para a contratada, conforme disposto no item 2 deste Edital;
c) Entregar os materiais, definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias ,
contados após o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral
de Alagoas aprovando as amostras, conforme disposto no item 2 deste
Edital;
d) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
e) 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;
f) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL;
g) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
h) Substituir ou corrigir, às suas expensas no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da solicitação do TRE/AL, os produtos fornecidos em desconformidade
com as especificações e quantitativos em que se verificarem vícios;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
j) 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;
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k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
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21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.
21.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I- A – Modelos dos itens;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

21.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto
Contratação de empresa(s) para a entrega, dos seguintes itens:
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico
Item 02 – Caderno Ecológico
Item 03 – Crachá Ecológico
Item 04 – Brindes ecológicos tipo 1.
Item 05 – Brindes ecológicos tipo2.
Quantidade
Item 01 – 1.000 (mil) blocos, conforme modelo (0477452)
Item 02 – 1.000 cadernos, conforme modelo (0477441)
Item 03 – 500 crachás, conforme modelo (0477446)
Item 04 – blocos – 500 unidades do modelo 57 (0477450)
Item 05 - 500 unidades do modelo 59 (0477451)
Especificação dos objetos
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico (0477452)
Material: Bloco de Anotações – 100% Ecológico – Bloco de anotações simples
Capa: Flexível, em papel kraft, com impressão do brasão do TRE e logo da EJE/AL
Miolo: Com 20 folhas em papel reciclado 75gr, sem pauta
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Dimensão: 15cm x 21cm, com lombada quadrada
Impressão: 4x0 cores
Item 02 – Caderno Ecológico (0477441)
Material: Cadernos Ecológicos, A-5, capa dura, revestida em papel reciclado 120gr e Layout
exclusivo fornecido, fechamento com espiral metálicos duplo anel, wire-o
Acabamento capa/contra-capa: laminação brilho e empastamento
Miolo: com 50 folhas em papel reciclado, folha branca com pauta
Dimensão: 15cm x 21cm
Impressão: 4 cores

Item 03 – Crachá Ecológico (0477446)
Material: Crachá Ecológico Sustentável produzido com material ecologicamente correto. Crachá
em Papel Reciclato de alta gramatura, arte personalizada
Dimensão: 10cm x 15cm
Acabamento: Cordão em fio natural
Impressão: 4 cores

Item 04 – Brindes Variados (ecológicos) tipo 1
Modelo (0477450): Kit Ecológico: Produzido em materiais reciclados, capa dura, possui
calculadora solar de 08 dígitos fixada na capa, marcadores de página colorido com
aproximadamente 20 unidades cada, bloquinho autoadesivo com 20 folhas e bloco com 50
folhas que possa ser substituído por um sistema de presilha com mola, aumentando a vida útil e
o tempo de utilização, com embalagem individual tipo saquinho plástico reciclável para
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proteção
Dimensões: 19cm x 11cm (A x C)
Cores do Produto: Bloco Pardo e calculadora preta
Peso aproximado: 200g

Item 05 – Brindes Variados (ecológicos) tipo 2
Modelo ((0477451)): Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta, produzido com
materiais reciclados, contendo 01 bloco com 70 folhas e 06 bloquinhos autoadesivos (tipo post
it) de 25 folhas cada, em embalagem individual tipo saquinho plástico para proteção
Dimensões: 14,5cm x 9cm
Cor do produto: Bloco e Caneta pardos com detalhes nas cores Azul, Preto, Verde, Vermelho e
Laranja
Peso aproximado: 120g
Justificativa
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do futuro eleitor,
promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente.
O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por meio de uma linguagem simples
e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, uma síntese do processo eleitoral, para que
exerçam suas escolhas com clareza, possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política.
Os materiais também serão utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos cursos,
palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre outras atividades da
EJE/AL.
Arte final
As artes de todos os itens serão disponibilizadas em arquivos no formato CDR (corel draw).
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Prazo de Entrega da Amostra
Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.
Prazo de Entrega Final
Até 30 (trinta) dias após a aprovação das amostras.
Local de Entrega
O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situada na Av. Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Antares, Maceió-AL, CEP 57.046000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.
Unidade Fiscalizadora
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.
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ANEXO I–A
Modelos dos itens de 1 a 5
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Tribunal
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Regional
Eleitoral de Alagoas
Escola
Judiciária
Eleitoral de Alagoas

TRE/AL

Escola Judiciária Eleitoral

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
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E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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INFORMAÇÃO Nº 1432 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo –
bloco, caderno, crachá e brindes ecológicos.

À SAD

Senhor Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo – bloco, caderno, crachá e brindes ecológicos.

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento e às sanções
administrativas.
Foi alterado o termo de refência para desmembrar o item 4, em item 4 e 5, haja vista
que eles possuem características e preços diferentes.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do objeto.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações e alterações acima
indicadas.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/02/2019, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/02/2019, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011417-62.2018.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário Abertura: XX horas
Local: http://www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de
consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes
ecológicos variados, tudo de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas (EJE/AL).
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do
Decreto nº 9.178/2017, 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 – bloco
de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos
variados, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA FINAL
2.1.
O prazo máximo para a entrega das amostras será de 10 (dez) dias, após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas
para a contratada.
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2.2.
O prazo máximo para a entrega final será de 30 (trinta) dias, contados após o
recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas aprovando a
amostra.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma
legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
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4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº
5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
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b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste
Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o
proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição
ou encargo.
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5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado.
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7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação deste certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$ 2.860,00
(dois mil e oitocentos e sessenta reais) para o item 1, R$ 15.040,00 (quinze mil e
quarenta reais) para o item 2, R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais) para o item 3,
R$ 8.685,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais) para o item 4 , e R$ 4.355,00
(quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para o item 5, que representam uma
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média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital.
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por
se tratar de aquisição de material.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
Sistema Comprasnet.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de
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dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação,
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria
Geral
da
União,
disponível
no
Portal
da
Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
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administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes
a
este
Pregão,
nos
sites
do
TRE/AL:
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
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11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a
sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º,
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital
e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.
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14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega final dos materiais deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após
o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral aprovando a amostra,
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional,
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
15.2.

Os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
b) definitivamente, com emissão de termo de aceite, após a realização de
ensaios de autonomia e funcionamento dos equipamentos.

15.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório
do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
15.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
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modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa de 1% (um por cento), ao dia, incidente sobre o valor total da
contratação em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em razão
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para
a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
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superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
16.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
16.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal/fatura,
devidamente atestada pela gestão contratual.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.
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17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam
as retenções de que trata o item anterior.
17.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)

I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%



I = 0,0001644

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019,
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:
a) Permitir o acesso às instalações do órgão ao pessoal da contratada para os
atos de execução do contrato;
b) Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento das prestações
contratuais da contratada, quando lhe competir;
c) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
d) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
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e) Fiscalizar a execução do contrato.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar as amostras do material no prazo de 10 (dez) dias após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas para a contratada, conforme disposto no item 2 deste Edital;
c) Entregar os materiais, definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias ,
contados após o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral
de Alagoas aprovando as amostras, conforme disposto no item 2 deste
Edital;
d) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
e) 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;
f) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL;
g) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
h) Substituir ou corrigir, às suas expensas no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da solicitação do TRE/AL, os produtos fornecidos em desconformidade
com as especificações e quantitativos em que se verificarem vícios;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
j) 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;
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k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
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21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.
21.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I- A – Modelos dos itens;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

21.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto
Contratação de empresa(s) para a entrega, dos seguintes itens:
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico
Item 02 – Caderno Ecológico
Item 03 – Crachá Ecológico
Item 04 – Brindes ecológicos tipo 1.
Item 05 – Brindes ecológicos tipo2.
Quantidade
Item 01 – 1.000 (mil) blocos, conforme modelo (0477452)
Item 02 – 1.000 cadernos, conforme modelo (0477441)
Item 03 – 500 crachás, conforme modelo (0477446)
Item 04 – blocos – 500 unidades do modelo 57 (0477450)
Item 05 - 500 unidades do modelo 59 (0477451)
Especificação dos objetos
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico (0477452)
Material: Bloco de Anotações – 100% Ecológico – Bloco de anotações simples
Capa: Flexível, em papel kraft, com impressão do brasão do TRE e logo da EJE/AL
Miolo: Com 20 folhas em papel reciclado 75gr, sem pauta
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Dimensão: 15cm x 21cm, com lombada quadrada
Impressão: 4x0 cores
Item 02 – Caderno Ecológico (0477441)
Material: Cadernos Ecológicos, A-5, capa dura, revestida em papel reciclado 120gr e Layout
exclusivo fornecido, fechamento com espiral metálicos duplo anel, wire-o
Acabamento capa/contra-capa: laminação brilho e empastamento
Miolo: com 50 folhas em papel reciclado, folha branca com pauta
Dimensão: 15cm x 21cm
Impressão: 4 cores

Item 03 – Crachá Ecológico (0477446)
Material: Crachá Ecológico Sustentável produzido com material ecologicamente correto. Crachá
em Papel Reciclato de alta gramatura, arte personalizada
Dimensão: 10cm x 15cm
Acabamento: Cordão em fio natural
Impressão: 4 cores

Item 04 – Brindes Variados (ecológicos) tipo 1
Modelo (0477450): Kit Ecológico: Produzido em materiais reciclados, capa dura, possui
calculadora solar de 08 dígitos fixada na capa, marcadores de página colorido com
aproximadamente 20 unidades cada, bloquinho autoadesivo com 20 folhas e bloco com 50
folhas que possa ser substituído por um sistema de presilha com mola, aumentando a vida útil e
o tempo de utilização, com embalagem individual tipo saquinho plástico reciclável para
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proteção
Dimensões: 19cm x 11cm (A x C)
Cores do Produto: Bloco Pardo e calculadora preta
Peso aproximado: 200g

Item 05 – Brindes Variados (ecológicos) tipo 2
Modelo ((0477451)): Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta, produzido com
materiais reciclados, contendo 01 bloco com 70 folhas e 06 bloquinhos autoadesivos (tipo post
it) de 25 folhas cada, em embalagem individual tipo saquinho plástico para proteção
Dimensões: 14,5cm x 9cm
Cor do produto: Bloco e Caneta pardos com detalhes nas cores Azul, Preto, Verde, Vermelho e
Laranja
Peso aproximado: 120g
Justificativa
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do futuro eleitor,
promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente.
O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por meio de uma linguagem simples
e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, uma síntese do processo eleitoral, para que
exerçam suas escolhas com clareza, possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política.
Os materiais também serão utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos cursos,
palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre outras atividades da
EJE/AL.
Arte final
As artes de todos os itens serão disponibilizadas em arquivos no formato CDR (corel draw).
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Prazo de Entrega da Amostra
Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.
Prazo de Entrega Final
Até 30 (trinta) dias após a aprovação das amostras.
Local de Entrega
O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situada na Av. Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Antares, Maceió-AL, CEP 57.046000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.
Unidade Fiscalizadora
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.
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ANEXO I–A
Modelos dos itens de 1 a 5

Minuta de edital alterada (0506246)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 135

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Minuta de edital alterada (0506246)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 136

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Minuta de edital alterada (0506246)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 137

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Minuta de edital alterada (0506246)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 138

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Minuta de edital alterada (0506246)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 139

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Tribunal
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Regional
Eleitoral de Alagoas
Escola
Judiciária
Eleitoral de Alagoas

TRE/AL

Escola Judiciária Eleitoral

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
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E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.

Acolho os apontamentos constantes da Informação
1432, da SLC (0506056) e remeto os presentes autos à análise
da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509885 e o código CRC A7861AAD.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011417-62.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO

Parecer nº 409 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO
Tratam os autos da aquisição de material de
consumo - bloco de anotação ecológico, caderno ecológico,
crachá ecológico e brindes ecológicos variados, conforme
termo de referência (0477121) e anexos.
2. DO PROCEDIMENTO
No evento 0479006, consta a aprovação do Senhor
Diretor da EJE/AL ao citado termo de referência, na forma do
regulamento.
Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços, que resultou
no valor médio total estimado de R$ 32.120,00 (trinta e dois
mil cento e vinte reais) 0487684. Ao ensejo, a SEIC sugeriu a
realização de licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelopelo Decreto nº 5.450/2005, com participação exclusiva
de microempresas e empresas de pequeno porte.
No evento 0504394], a COFIN realizou reserva de
crédito no valor correspondente à pesquisa realizada pela
SEIC.
No evento 0506246, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0506056), inclusive acerca da alteração do
termo de refência para desmembrar o item 4, em item 4 e 5,
haja vista que eles possuíam características e preços
diferentes, a divulgação dos preços médios orçados e a
restrição de participação a Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para ﬁns de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo – bloco de
anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e
brindes ecológicos variados.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, veriﬁcadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
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antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
preﬁxados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.
Sim
Não

Item Questionário

Evento

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES

1
2

Foi
autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
SIM
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A contratação pretendida integra
planejamento de contratações?

o

SIM

0501060

3

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

0487555

4

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

0477121

TERMO DE REFERÊNCIA
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5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

N/A

NÃO

O
Termo
de
Referência
contempla
levantamento de mercado com análise de
N/A
outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

20

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

21

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

22

O Termo de Referência contempla requisitos
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22
23

de sustentabilidade?

SIM

Existe aprovação do Termo de Referência pela
SIM
autoridade competente?

0479006

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM

25

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

26

Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados?

27

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

SIM

0487684

0487675

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 SIM
cooperativa, em face do valor estimado para o
item da contratação?

29

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

30

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

31

0506246

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 N/A
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?

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

32

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

Competitividade

33

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

34

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

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que reﬂetem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial N/A
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).
A minuta do edital contém deﬁnição da forma
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36

de apresentação de lances, dos critérios de
SIM
julgamento, classiﬁcação e aceitação das
propostas?

As
exigências
de
habilitação
jurídica
37 contidas na minuta do SIM
edital estão de acordo
com a legislação?
As exigências relativas
à regularidade ﬁscal e
trabalhista contidas na
38
SIM
minuta do edital estão
de acordo com a
legislação?
A forma de divulgação
de licitação está de
39
SIM
acordo com o valor a
ser contratado?
A minuta do edital
contempla a avaliação
40 quanto aos critérios de N/A
habilitação econômicofinanceira?
A minuta de edital
contém
critério
41 objetivo para avaliar a NÃO
exequibilidade
das
propostas?
A minuta de edital se
abstém de deﬁnir de
forma
genérica
42
SIM
penalidades aplicáveis
na fase de julgamento
da licitação?
Regras sobre a execução do futuro contrato/ata
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
43 equivalente estabelece SIM
prazo razoável (não
exíguo) para início da
prestação de serviços?
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
contém
44 descrição dos prazos e SIM
modos
para
fornecimento de bens
e/ou prestação dos
serviços?
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
contém
45
SIM
descrição
das
obrigações atribuídas
ao contratante e à
fornecedora?
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
contém
46 obrigação
à SIM
fornecedora de manter
as
condições
de
habilitação durante a
execução do contrato?
A
minuta
contrato/ata

do
e/ou
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instrumento
equivalente
contém
descrição das sanções
47
SIM
administrativas
aplicáveis
às
fornecedoras
que
incorrerem
em
inadimplemento?
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
contém
norma estabelecendo,
para a fornecedora
48
NÃO
obrigação de prestar
garantia de execução
do
contrato?
(A
decisão compete à
autoridade
que
ordenar a despesa).
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
49 estabelece, quando for SIM
o caso, a segregação
entre o recebimento
provisório
e
o
definitivo?
A minuta do contrato
contém requisitos de
qualidade
que
50
N/A
viabilizem a vinculação
da remuneração com
os resultados?
A
minuta
do
contrato/ata
contém
cláusula com previsão
51
SIM
de
reajuste
e/ou
repactuação
de
preços?

Irreajustáveis

A
minuta
do
contrato/ata
contém
norma estabelecendo,
52 para a fornecedora, a NÃO
obrigação de devolver
valores eventualmente
recebidos em excesso?
OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
As normas que dispõe
sobre
margem
de
preferência
foram
53 observadas?
N/A
Ref.
Decretos
nºs
7546/
2011
e
8538/2015.
Em face do valor
estimado do objeto, foi
veriﬁcada
a
possibilidade
de
a
licitação ser exclusiva
para Microempresas,
Empresas de Pequeno
54 Porte e Sociedades SIM
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
Foi
veriﬁcada
a
eventual
incidência
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55

das exceções previstas
no art. 10 do Decreto
N/A
nº
8.538/15,
devidamente
justiﬁcada, a afastar a
exclusividade?

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

Em andamento

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

57

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

Fase
posterior

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

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

Fase
posterior

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?

Fase
posterior

59 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
Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação no DOU, da N/A
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os autos do processo contêm documento
61 indicativo
da
existência
de
recursos SIM 0504394
orçamentários para suportar a despesa?
Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
62 estimativa do impacto orçamentário ﬁnanceiro N/A
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?
Os autos do processo contêm declaração do
63 ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei N/A
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

5. CONCLUSÃO
Isto posto, em face de sua regularidade jurídica,
esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos do parágrafo
único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM
(0506246) objetivando a aquisição de material de consumo –
bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá
ecológico e brindes ecológicos variados, tudo de acordo com
requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas (EJE/AL).
À consideração superior.
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 01/03/2019, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de março de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, 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 por item, que visa à aquisição de
material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno
ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos variados, de acordo
com a requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas (EJE/AL), nos termos da minuta 0506246, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer
409 (0509940).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/03/2019, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510984 e o código CRC AD6A1E9E.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0011417-62.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO

: Termo de referência. Material. Escola Judiciária Eleitoral. 2019.

Decisão nº 757 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Com base no Parecer da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral nº
409 (0509940), aprovo a minuta do edital de pregão, com as alterações
necessárias, constante do evento 0506246.
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame que, na
modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, visa à
aquisição de material de consumo objeto de solicitação da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas.
Remeta-se à Secretaria de Administração.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/03/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511909 e o código CRC CF972523.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019
PROCESSO Nº: 0011417-62.2018.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 02 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário Abertura: 14 horas
Local: http://www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de
consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes
ecológicos variados, tudo de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas (EJE/AL).
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do
Decreto nº 9.178/2017, 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 – bloco
de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos
variados, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA FINAL
2.1.
O prazo máximo para a entrega das amostras será de 10 (dez) dias, após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas
para a contratada.
2.2.
O prazo máximo para a entrega final será de 30 (trinta) dias, contados após o
recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas aprovando a
amostra.
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3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma
legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
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4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº
5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste
Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
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a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o
proponente na execução contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição
ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
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5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação deste certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$ 2.860,00
(dois mil e oitocentos e sessenta reais) para o item 1, R$ 15.040,00 (quinze mil e
quarenta reais) para o item 2, R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais) para o item 3,
R$ 8.685,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais) para o item 4 , e R$ 4.355,00
(quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para o item 5, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
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8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital.
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por
se tratar de aquisição de material.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
Sistema Comprasnet.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
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9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação,
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria
Geral
da
União,
disponível
no
Portal
da
Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes
a
este
Pregão,
nos
sites
do
TRE/AL:
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a
sua decisão à autoridade competente.
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11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º,
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital
e seus anexos.
14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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15.1.
A entrega final dos materiais deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após
o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral aprovando a amostra,
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional,
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
15.2.

Os materiais serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
b) definitivamente, com emissão de termo de aceite, após a realização de
ensaios de autonomia e funcionamento dos equipamentos.

15.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório
do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
15.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
16.4.
O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa de 1% (um por cento), ao dia, incidente sobre o valor total da
contratação em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em razão
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para
a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
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16.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
16.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal/fatura,
devidamente atestada pela gestão contratual.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam
as retenções de que trata o item anterior.
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17.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)

I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%



I = 0,0001644

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019,
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:
a) Permitir o acesso às instalações do órgão ao pessoal da contratada para os
atos de execução do contrato;
b) Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento das prestações
contratuais da contratada, quando lhe competir;
c) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
d) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
e) Fiscalizar a execução do contrato.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da Contratada:
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a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar as amostras do material no prazo de 10 (dez) dias após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas para a contratada, conforme disposto no item 2 deste Edital;
c) Entregar os materiais, definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias ,
contados após o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral
de Alagoas aprovando as amostras, conforme disposto no item 2 deste
Edital;
d) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
e) 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;
f) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL;
g) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
h) Substituir ou corrigir, às suas expensas no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da solicitação do TRE/AL, os produtos fornecidos em desconformidade
com as especificações e quantitativos em que se verificarem vícios;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
j) 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;
k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
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m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
21.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.
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21.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I- A – Modelos dos itens;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

21.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 18 de março de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto
Contratação de empresa(s) para a entrega, dos seguintes itens:
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico
Item 02 – Caderno Ecológico
Item 03 – Crachá Ecológico
Item 04 – Brindes ecológicos tipo 1.
Item 05 – Brindes ecológicos tipo2.
Quantidade
Item 01 – 1.000 (mil) blocos, conforme modelo (0477452)
Item 02 – 1.000 cadernos, conforme modelo (0477441)
Item 03 – 500 crachás, conforme modelo (0477446)
Item 04 – blocos – 500 unidades do modelo 57 (0477450)
Item 05 - 500 unidades do modelo 59 (0477451)
Especificação dos objetos
Item 01 – Bloco de Anotação Ecológico (0477452)
Material: Bloco de Anotações – 100% Ecológico – Bloco de anotações simples
Capa: Flexível, em papel kraft, com impressão do brasão do TRE e logo da EJE/AL
Miolo: Com 20 folhas em papel reciclado 75gr, sem pauta

Edital do PE nº 07/2019 (0516237)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 171

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Dimensão: 15cm x 21cm, com lombada quadrada
Impressão: 4x0 cores
Item 02 – Caderno Ecológico (0477441)
Material: Cadernos Ecológicos, A-5, capa dura, revestida em papel reciclado 120gr e Layout
exclusivo fornecido, fechamento com espiral metálicos duplo anel, wire-o
Acabamento capa/contra-capa: laminação brilho e empastamento
Miolo: com 50 folhas em papel reciclado, folha branca com pauta
Dimensão: 15cm x 21cm
Impressão: 4 cores

Item 03 – Crachá Ecológico (0477446)
Material: Crachá Ecológico Sustentável produzido com material ecologicamente correto. Crachá
em Papel Reciclato de alta gramatura, arte personalizada
Dimensão: 10cm x 15cm
Acabamento: Cordão em fio natural
Impressão: 4 cores

Item 04 – Brindes Variados (ecológicos) tipo 1
Modelo (0477450): Kit Ecológico: Produzido em materiais reciclados, capa dura, possui
calculadora solar de 08 dígitos fixada na capa, marcadores de página colorido com
aproximadamente 20 unidades cada, bloquinho autoadesivo com 20 folhas e bloco com 50
folhas que possa ser substituído por um sistema de presilha com mola, aumentando a vida útil e
o tempo de utilização, com embalagem individual tipo saquinho plástico reciclável para
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proteção
Dimensões: 19cm x 11cm (A x C)
Cores do Produto: Bloco Pardo e calculadora preta
Peso aproximado: 200g

Item 05 – Brindes Variados (ecológicos) tipo 2
Modelo ((0477451)): Bloco de Anotações Ecológico com post it e Caneta, produzido com
materiais reciclados, contendo 01 bloco com 70 folhas e 06 bloquinhos autoadesivos (tipo post
it) de 25 folhas cada, em embalagem individual tipo saquinho plástico para proteção
Dimensões: 14,5cm x 9cm
Cor do produto: Bloco e Caneta pardos com detalhes nas cores Azul, Preto, Verde, Vermelho e
Laranja
Peso aproximado: 120g
Justificativa
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas planta as sementes para a construção do futuro eleitor,
promovendo a educação política e estimulando o exercício da cidadania e o voto consciente.
O objetivo maior é informar aos jovens e ao povo em geral, por meio de uma linguagem simples
e imagens ilustrativas, que fixem bem na memória, uma síntese do processo eleitoral, para que
exerçam suas escolhas com clareza, possibilitando aos eleitores uma melhor orientação política.
Os materiais também serão utilizados e distribuídos nos eventos direcionados aos cursos,
palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre outras atividades da
EJE/AL.
Arte final
As artes de todos os itens serão disponibilizadas em arquivos no formato CDR (corel draw).
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Prazo de Entrega da Amostra
Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.
Prazo de Entrega Final
Até 30 (trinta) dias após a aprovação das amostras.
Local de Entrega
O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situada na Av. Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Antares, Maceió-AL, CEP 57.046000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.
Unidade Fiscalizadora
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Edital do PE nº 07/2019 (0516237)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 174

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I–A
Modelos dos itens de 1 a 5
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Tribunal
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Regionaloral de Alagoas
EscolaJudiciáriaEleitoral de Alagoas

a Judiciáriaeitoral

TRE/AL

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
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EDITAL Nº 4 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019

PROCESSO Nº: 0011417-62.2018.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 02 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário Abertura: 14 horas
Local: http://www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a aquisição de material de consumo – bloco de anotação
ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos
variados, tudo de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas (EJE/AL).
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do Decreto nº 9.178/2017, 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
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1.1.
O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de
consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá
ecológico e brindes ecológicos variados, conforme especificações descritas
nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA
FINAL
2.1.
O prazo máximo para a entrega das amostras será de 10 (dez) dias,
após o recebimento dos
modelos encaminhados pela Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas para a contratada.
2.2.
O prazo máximo para a entrega ﬁnal será de 30 (trinta) dias,
contados após o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas aprovando a amostra.
3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
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3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº
5.450/2005).
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
Edital 4 (0516238)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 184

5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste
Edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 5.12.
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5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste Edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO
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II.
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item
ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação deste certame licitatório.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de
pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no
montante de R$ 2.860,00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais) para o
item 1, R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais) para o item 2, R$
1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais) para o item 3, R$ 8.685,00 (oito
mil e seiscentos e oitenta e cinco reais) para o item 4 , e R$ 4.355,00
(quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) para o item 5, que
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c .4 ) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
9.2.

No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
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habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será
exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº
123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade ﬁscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
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apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do
presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico
slc@tre-al.jus.br.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a
este
Pregão,
nos sites
do
TRE/AL:
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
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fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 – DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especiﬁcações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
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14.2.
O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
14.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se o licitante vencedor não ﬁzer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega ﬁnal dos materiais deverá ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias após o recebimento da manifestação da Escola Judiciária
Eleitoral aprovando a amostra, conforme disposto no item 2 deste Edital,
na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via
Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone:
(82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, para
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
15.2.

Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade dos
mesmos com as especiﬁcações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
b) deﬁnitivamente, com emissão de termo de aceite, após a realização de
ensaios de autonomia e funcionamento dos equipamentos.
15.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para que se proceda às veriﬁcações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
15.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
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proteção ao consumidor.
15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 17.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontandoas dos pagamentos a serem efetuados.
16.4.
O licitante contratado, durante a execução da contratação, ﬁcará
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:
a) Multa de 1% (um por cento), ao dia, incidente sobre o valor total da
contratação em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em razão
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução
parcial;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
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16.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
16.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
16.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
16.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.13.

Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
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partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
17 – DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento deﬁnitivo da
nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual.
17.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3.

Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

17.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
1 7 .6 .
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

\

I= (6/100)

\

I = 0,0001644

365
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de
Consumo).
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Permitir o acesso às instalações do órgão ao pessoal da contratada para os
atos de execução do contrato;
b) Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento das prestações
contratuais da contratada, quando lhe competir;
c) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
d) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
e) Fiscalizar a execução do contrato.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

1.

São obrigações da Contratada:

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

b) Entregar as amostras do material no prazo de 10 (dez) dias após o
recebimento dos modelos encaminhados pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas para a contratada, conforme disposto no item 2 deste Edital;
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c) Entregar os materiais, deﬁnitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias ,
contados após o recebimento da manifestação da Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas aprovando as amostras, conforme disposto no item 2 deste Edital;
d) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
e) 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;
f) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalização
ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL;
g) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
h) Substituir ou corrigir, às suas expensas no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da solicitação do TRE/AL, os produtos fornecidos em desconformidade
com as especificações e quantitativos em que se verificarem vícios;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
j) 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;
k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
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21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
21.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
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na documentação relativa ao certame.
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especiﬁcado no item 22.9, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos sites
www.tre-al.jus.br
e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I- A – Modelos dos itens;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
21.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 18 de março de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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A
Em 19 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/03/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516238 e o código CRC DD1FF5DE.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
18/03/2019 18:58:40
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 20/03/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00007/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0011417-62.2018

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
5
Objeto
Aquisição de material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e
brindes ecológicos variados, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

20/03/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 20/03/2019

Em 02/04/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011
Gestão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

19/03/2019 13:48:44

Pesquisar Licitação
UASG de Atuação
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação

Nº da Licitação
/

00007

2019

Modalidade de Licitação

Situação da Licitação

Característica da Licitação

Pregão

Revogada

Tradicional

Concorrência

Anulada

Registro de Preço (SRP)

Tomada de Preços

Suspensa

Convite
Concurso

Pesquisar
UASG
Origem
70011

Limpar
Modalidade de
Licitação

Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00007/2019

Característica

Tradicional

Objeto
Aquisição de material de consumo – bloco de
anotação ecológico, caderno ecológico, crachá
ecológico ...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair

19/03/2019 13:51:34

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

00007/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0011417-62.2018

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

5

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

5

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Aquisição de material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes
ecológicos variados, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

20/03/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 20/03/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 02/04/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
18/03/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 18:58

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500007201900001 11538153

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

18/03/2019
18:58

95447083400

20/03/2019

Em
Editoração

19/03/2019
03:00

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

1 de 1

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0516318)

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 204
19/03/2019 13:51

SIASGnet-DC - Itens da Licitação
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Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

19/03/2019 13:52:05

Itens da Licitação

Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Dispensa/Inexigibilidad
Pedido
de de
Cotação
Modalidade
Licitação
Eventos
Pregão
Sub-rogação
Quantidade Informada de Itens
Apoio
5
Sair

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00007/2019
Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados
5

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

Situação
do Item
na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

1

M

417124 - BLOCO
RASCUNHO

-

1.000

UNIDADE

Menor Preço

Tipo I

2

M

68500 CADERNO

-

1.000

UNIDADE

Menor Preço

Tipo I

M

421391 CARTÃO
IDENTIFICAÇÃO

-

500

UNIDADE

Menor Preço

4

M

417124 - BLOCO
RASCUNHO

-

500

UNIDADE

5

M

389314 - BLOCO
RECADO

-

500

UNIDADE

3

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

Não

-

-

Sim

Visualizar

Não

-

-

Sim

Visualizar

Tipo I

Não

-

-

Sim

Visualizar

Menor Preço

Tipo I

Não

-

-

Sim

Visualizar

Menor Preço

Tipo I

Não

-

-

Sim

Visualizar

Tipo de Decr.
Benefício 7174

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair

19/03/2019 13:52:25

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

00007/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

417124 - BLOCO RASCUNHO

Descrição Detalhada
BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 223, GRAMATURA 75, LARGURA 135, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PERSONALIZADO, CONFORME MODELO

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1000

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

UNIDADE

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
2.860,00

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1000

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

14/01/2019

Marca Fabricante

3.000,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ
08.978.381/0001-90

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0516318)

Nome/Razão Social
CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
EIRELI

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 206
19/03/2019 13:52

SIASGnet-DC - Item da Licitação

1 de 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair

19/03/2019 13:52:42

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Valor Total Estimado (R$)

UNIDADE

Menor Preço

00007/2019

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

2

Material

68500 - CADERNO

Descrição Detalhada
Caderno ecológico.

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1000
Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

15.040,00

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1000

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

14/01/2019

Marca Fabricante

18.400,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ
05.353.667/0001-91

Ir para o Item: 2

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0516318)

Nome/Razão Social
C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO & CIA
LTDA

Próximo Item
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair

19/03/2019 13:52:59

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

00007/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

3

Material

421391 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 140, LARGURA 90, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
500

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

UNIDADE

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
1.180,00

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

500

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

14/01/2019

440,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

11.114.463/0001-09

Ir para o Item: 3

Edital / Relação de Itens

Grupos

GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E
ETIQUETAS F & F LTDA

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0516318)

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 208
19/03/2019 13:53

SIASGnet-DC - Item da Licitação

1 de 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

19/03/2019 13:53:32

Item da Licitação

Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Dispensa/Inexigibilidad
Pedido
de de
Cotação
Modalidade
Licitação
Eventos
Pregão
Item
Sub-rogação
Nº do Item
Tipo de Item
Apoio
4
Material
Sair

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00007/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
417124 - BLOCO RASCUNHO

Descrição Detalhada
BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 223, GRAMATURA 75, LARGURA 135, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PERSONALIZADO, CONFORME MODELO

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
500

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

UNIDADE

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
8.685,00

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

500

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

14/01/2019

5.450,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

14.428.244/0001-84

Ir para o Item: 4

Edital / Relação de Itens

Grupos

AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
PERSONALIZADOS EIRELI

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0516318)

Próximo Item
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair

19/03/2019 13:54:49

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

00007/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

5

Material

389314 - BLOCO RECADO

Descrição Detalhada
BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, LARGURA 102, COMPRIMENTO 152, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ´POST-IT´,
QUANTIDADE FOLHAS 100

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
500

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

UNIDADE

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
4.355,00

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

500

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante

14/01/2019

4.750,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

38.894.382/0001-17 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA

Ir para o Item: 5

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0516318)
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ISSN 1677-7069

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de material de consumo
para manutenção e conservação dos veículos oficiais desta Corte, correspondente ao
Pregão n.º 168/2018, assinado em 28/02/2019, com vigência de 28/02/2019 a 27/02/2020,
conforme processo P. A. n.º TRF2-EOF-2018/00465.
Foi celebrada a ata 08/2019, no valor global de R$ 450,00, cuja íntegra pode ser
consultada por meio do link: http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/comprascontratos-atas-rp/ - ano 2019/ mês fevereiro.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie:6º Termo Aditivo ao Contrato n°14/2014. Contratante:Tribunal Regional Federal da
5ªRegião.Contratada:LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A. CNPJ:19.877.300/0002-62.
Objeto: Prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência de Contrato por mais 12 (doze
meses). Fundamento Legal: PAV n°02135/2013-TRF5ªR- Pregão n°01/2014-TRF5ªR;
Art.57,§4°,da Lei n° 8. 666/1993.Vigência:de 18/03/2019 até 17/03/2020 Valor:R$
2.509.907,52(dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e sete reais e cinquenta e
dois centavos).Recursos Orçamentários:PT n°42 57-0010;ED n°339040.07; Assinatura:
14/03/2019. Assinam: Fábio Rodrigo de Paiva Henriques, Diretor Geral-TRF5ªR.e Jailson
Oliveira Batista, Representante da Contratada.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 15, § 2º, da Lei n°
8.666/93, torna público o Registro de Preços relativo à Ata nº 128/2018, correspondente
ao Pregão Eletrônico SRP nº 163/2018, assinada em 14/12/2018, com vigência de
14/12/2018 a 13/12/2019, conforme P. A. nº TRF2-EOF-2018/00090.
.

.

.

.

Empresa: Saesa do Brasil Ltda.
Item Descrição

Unidade

Quantidade

1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º 0001898-44.2018.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 03/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 04/2019. Fornecedor: Grupo E Importação e Exportação LTDA (CNPJ nº
17.410.071/0001-65). Validade: de 19/03/2019 a 19/03/2020.

Valor Uni- Valor Total
tário (R$)
(R$)
12.680,00
152.160,00

Impressora
Laser/Led UN
12
Colorida A3 Marca/Modelo: LEXMARK/CS921DE
Valor Total: (cento e cinquenta e dois mil e cento e sessenta reais)

Nº 54, quarta-feira, 20 de março de 2019

.

.

152.160,00

.

Item

Descrição

Quant.

Vlr. Unitário (R$)

32

Folder

2000

0,66

1.320,00

34

Banner de Lona

120

34,88

4.185,60

Total da Ata por Fornecedor: 5.505,60

.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

Processo (SEI) n.º 0000408-50.2019.6.24.8000. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 40/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: Executiva Serviços Comércio
Importação e Exportação, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.878.439/0001-84. Objeto:
promover, com fundamento no artigo 65, alíneas a e b, e §1º, da Lei nº 8.666/93,
alterações qualitativas e quantitativas do objeto contratual, com acréscimo financeiro ao
valor original do contrato de R$29.083,70. Data de assinatura: 18/03/2019. Signatários:
Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, e Otemir Gomes de Farias,
representante da Contratada.

EDITAL Nº 1/2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., NA PESSOA DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA DA TERCEIRA REGIÃO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo Regimento Interno do Tribunal Regional
Federal da Terceira Região,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que tramita perante o Conselho da Justiça Federal da Terceira Região o processo
SEI n.º 0006394-69.2014.4.03.8000, em que figura como interessada a empresa ARTLIMP
SERVIÇOS LTDA., CNPJ 00.798.619/0001-93, que se encontra em lugar incerto e não sabido,
sendo este edital expedido para INTIMAR a empresa ARTLIMP SERVICOS LTDA., na pessoa
de seu representante legal, para que tome ciência do teor da decisão proferida pelo
Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, em julgamento realizado em 18 de outubro
de 2018 (documentos SEI n.ºs 3897676, 3900608 e 4185031), no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data do vencimento deste. Para que chegue ao conhecimento da interessada
e para que no futuro não possa alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientificando-a de que esta Corte
tem sua sede na Avenida Paulista, n.º 1842, São Paulo/SP, com horário de funcionamento
das 9 horas às 19 horas.
Eu, Solange Ester Malvezzi, Diretora da Divisão de Procedimento e
Coordenação, lavrei, e eu, Sílvia Helena Ranzeiro de Bragança dos Santos, Diretora da
Secretaria dos Conselhos de Administração e Justiça, conferi.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio nº 07/2019; Processo nº 0001324-57.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
6.999/1982, Resolução nº 23.523/2017 e Lei nº 8.666/1993; Partes: Município de
Maravilha/AL, CNPJ nº 12.251.286/0001-67 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: conjugação de esforços entre os partícipes
para atuar em parceria, na continuidade das ações institucionais necessárias à realização
das atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Maravilha/AL, no que concerne
à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data de assinatura (27/02/2019).
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio nº 08/2019; Processo nº 0001324-57.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993; Partes: Município de Maravilha/AL, CNPJ nº 12.251.286/0001-67 e a União,
através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto:
apoio, por parte do Município de Maravilha - AL, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção
do cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância.
Vigência: 5 anos, a partir da data de assinatura (27/02/2019).

THEREZINHA CAZERTA

DIRETORIA-GERAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário de Administração do TRE/AL, no uso de suas atribuições
regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 000868596.2017.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA
ROCHA-ME, CNPJ nº 21.062.851/0001-39, em razão de encontrar-se em local incerto e não
sabido, para que a referida empresa tome ciência da Decisão nº 762/2019 - GSAD, que
acolhe a manifestação apresentada pela gestão contratual, para indeferir o pedido
formulado de liberação do valor glosado, ao passo em que deixa de aplicar ao requerente
penalidade em razão da inexecução parcial do objeto contratado, uma vez que este
Regional deixou de consignar todos os dados necessários ao seu integral cumprimento,
bem como não corrigiu o instrumento em tempo hábil.

Processo nº 0008797-45.2013.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.006.17.2014 ao
Contrato nº 04.006.10.2014; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº
32.185.480/0001-07; Objeto: reajuste de preços pela variação do IGP-DI/FGV e prorrogação
excepcional do prazo de vigência do Contrato, por 12 (doze) meses, com a inclusão de
cláusula resilitiva; Fundamento Legal: art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93 e na forma do
subitem 1.3 da Cláusula Quinta do Contrato originário; Data de assinatura: 18/03/2019;
Vigência: de 19/03/2019 até 19/03/2020; Valor total: R$ 203.580,26; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 081/2013; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto
Serraglio Júnior, Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. José Arioldo de Castro, Procurador.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA

AVISO DE PENALIDADE

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à CRISTIANE
ANTONELLI - ME, CNPJ nº 06.170.612/0001-09, a penalidade de multa no valor de R$
280,00, correspondente a 10%, do valor atualizado da parcela correspondente, com
fundamento no item 17.2.1 do Edital, na Cláusula Décima Quarta, item 1, da Ata de
Registro de Preços nº 12.003.10.2017 e na Cláusula Décima Quarta, item 1, do Contrato nº
05.002.10.2018. A penalidade é resultado da apuração de inadimplemento parcial do
contrato, mediante processo administrativo nº 0030790-71.2018.4.03.8000. Data:
05/03/2019.

O Presidente do TRE/AL, tendo em vista o constante no Procedimento SEI n°
0008068-05.2018.6.02.8000, resolve, em virtude de descumprimento total da obrigação
materializada pela Nota de Empenho nº 2018NE000678, aplicar à empresa DEBHORA
MAYARA PADILHA SIQUEIRA - ME , CNPJ nº 27.614.265/0001-36, as seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração e de descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de 3 (três) anos, em conformidade com o item 19, subitem 19.1, do
Edital do Pregão Eletrônico nº 38/2018; e b) sanção de multa, no percentual de 20% (vinte
por cento), incidente sobre o valor da contratação do item não fornecido, conforme
previsão contida no item 19, subitem 19.4, alínea "d", do certame eletrônico referido.

PAULO ROBERTO SERRAGLIO JÚNIOR
Diretor-Geral

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados
no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 116, de 19/06/2018, pág. 126 e n° 239, de
13/12/2018, pág. 162. Torna público, ainda, que, conforme Termo Aditivo nº
12.008.11.2018, foi alterado o modelo do equipamento referente ao lote 01, item 1 Switch Cisco Catalyst WS-C2960L-48PS-LL, para Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPSL, da Ata de Registro de Preços nº 12.008.10.2018. As Atas e o Termo aditivo estão
disponíveis
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/precosregistrados-tribunal-regionalfederal-da-3a-regiao.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 70011
Processo: 0011417-62.2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - bloco de
anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos variados,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital.. Total de Itens Licitados:
5. Edital: 20/03/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-000072019. Entrega das Propostas: a partir de 20/03/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/04/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

São Paulo, 18 de março de 2019.
TÂNIA MARIA GUIDO
Diretora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019032000154

Vlr. Total (R$)

(SIASGnet - 18/03/2019) 70011-00001-2019NE000032

154

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0517040)

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

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2019.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/03/2019, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517050 e o código CRC 4CC11853.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho SLC 0517050

0517050v1
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PROPOSTA DE PREÇOS
AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
UASG: 70011
Pregão Eletrônico: 07/2019
Item

04

Especificações

Marca

Kit Ecológico: Produzido em materiais reciclados, capa dura, possui calculadora solar
de 08 dígitos fixada na capa, marcadores de
página colorido com aproximadamente 20
unidades cada, bloquinho autoadesivo com
20 folhas e bloco com 50 folhas que possa
ser substituído por um sistema de presilha
com mola, aumentando a vida útil e o tempo de utilização, com embalagem individual
tipo saquinho plástico reciclável para proteção Dimensões: 19cm x 11cm (A x C) Cores Importado
do Produto: Bloco Pardo e calculadora preta
Peso aproximado: 200g

Unidade

UND

Quant.

Valor

Total

Unit.

500

16,39

TOTAL GERAL: OITO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS.

LOCAL DE ENTREGA
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Av.
Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Antares, Maceió/AL, CEP 57.046-000.

Endereço: Rua 26 de Agosto, 1865  Bairro Amambaí – Campo Grande/MS – CEP 79005030
E-mail: arianapithan@hotmail.com – tembrindes@outlook.com
Telefone: (67) 32136333  Celular/Whatsapp: (67) 991246190  Skype: tembrindes
Proposta ITEM 04 (0523298)
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Valor Total

8.195,00

R$ 8.195,00

CONDIÇÕES GERAIS
Validade da Proposta: 100 (cem) dias.
Prazo de entrega da amostra: 10 (dez) dias após envio dos modelos
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após aprovação da amostra.
Prazo de Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
Declaramos, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente, em conformidade com a IN nº 01/2010 do MPOG, nos casos em que a referida
instrução se aplicar ao objeto.
Declaramos, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte da aquisição dos materiais, tais como gastos da empresa com
suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto do referido certame, comprometemos a assinar a Ata de
Registro de Preços e Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse
fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA
Razão Social: Ariana B Pithan
CNPJ: 14.505.081/0001-96
Inscrição Estadual: 28.371.398-4
Inscrição Municipal: 0016527200-5

Dados para Pagamento:
Banco: Bradesco
Agência: 5248-5
Conta Corrente: 17481-5

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:
Nome: Ariana Barbosa Pithan
Cargo/Função: Sócia-Proprietária

Endereço: Rua 26 de Agosto, 1865  Bairro Amambaí – Campo Grande/MS – CEP 79005030
E-mail: arianapithan@hotmail.com – tembrindes@outlook.com
Telefone: (67) 32136333  Celular/Whatsapp: (67) 991246190  Skype: tembrindes
Proposta ITEM 04 (0523298)
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“DECLARAMOS SUBORDINAÇÃO À LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES ao Decreto nº 3.555, de
2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001,
à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993”

Campo Grande/MS, 02 de abril de 2019.

___________________________________
ARIANA B PITHAN
CNPJ 14.505.081/0001-96
Representante Legal: Ariana Barbosa Pithan
RG 885848 SEJUSP/MS – CPF 976.004.151-00

Endereço: Rua 26 de Agosto, 1865  Bairro Amambaí – Campo Grande/MS – CEP 79005030
E-mail: arianapithan@hotmail.com – tembrindes@outlook.com
Telefone: (67) 32136333  Celular/Whatsapp: (67) 991246190  Skype: tembrindes
Proposta ITEM 04 (0523298)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2019.

Senhora Secretária da EJE,
Solicito a análise das propostas encaminhadas
referentes ao presente Pregão Eletrônico, em anexo.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/04/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523306 e o código CRC F0112718.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho PREG 0523306

0523306v1
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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 2019.
Senhor Pregoeiro,

Tendo em vista a solicitação realizada no evento 0523306, informo que esta
subscritora procedeu a análise das propostas encaminhadas e todas estão de acordo
com o contido no Termo de Referência presente no evento 0516237.

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 03/04/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523818 e o código CRC 25B7DF34.
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Despacho EJE 0523818

0523818v1
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CR喜劇VA COMERC8O E §EI叩O n。盈総轄。,
A Comissao pemanente de

heita9獄o do Tribunal Regional Eleitoral de

PREGÅ0 ELET議ⅧCO N葛007/20 1 9

O鼠臆TOこAquis軽0

DATA‑ 02/04/2019 AS 14:00H

de material de consumo ‑ bloco de anota辞O eco16gico, Cademo eco16gico

CraCh各eco16gi∞ e brindes

∞01ら産c○s vahados.

IDENTIFICACÅo DO L重CITANTE :

RAZÅo socIAL: AUDICEU DE SOUZA SANTOS EPP

CNPJ‑ 14.982.46710001‑99 IE‑ OO7.072.004

Ins. MUNIC皿AL: 62208̲7

END∴ PR因pA JOÅo MARINHO FALCÅo N‑ 56 ‑ GALPAO A ANEXO II

‑鼠A

CHACARA SÅo cosME ‑ FE職A DE SANTANA

Tele魚Ⅹ‑ (75) 3224置0323

DADOS BANCÅRIOS ̲ BANCO DO BRASⅡ」 ‑ AG:4俄2‑1 C/Cこ4重.140輸Ⅹ

ITENS EXCLUSrVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
COMP種EM圏N冒AR 1 23I2006)

ESPECIFTCACÅo DO PRODUTO
CAD各RNo各COし GICO

UNIDADE

QUAN冒Ⅱ).

(COM BASE NA LEI

Ⅴ.UN量T.

Ⅴ.TO富AL

Material: Cademos

EcoI6gicos, A‑5, Capa dura, reVeStida em
papei reciclado 120gr eしayout exclusivo
fomecido′ fechamento com espirai met割icos
dup!o anel. wi「e‑o

Acabamento capa存ontra‑caPa: Iaminac§o

b「iIho e empastamento

Miolo: Com 50 folhas em papel reciclado,
fo!ha branca com pauta
Dimensきo: 15cm x 21cm

UN萱DADE

ressao: 4
CRACHA ECOし6GICO

‑

Mate「iai: Cracha

EcoI6gico Sustentave! p「oduzido com
material ec○○ogicamente co「reto. Cracha em

Papel Reciclato de alta gramatura. arte
PerSOna看izada Dimens董o: 10cm x 15cm.

Acabamento: Cord篭o em fio natu「al.
1mpre§SaO: 4 cores

UNⅡ)ADE

R$ 795,00

500

VALOR TOTAL

R$ 8.745,00

0ⅢO M重意 E SETECENTOS E QUARENTA E CENCO REAIS

PRAZO DE GARANTIA ‑ CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA ‑ CONFORME EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA ‑ 90 DIAS
Feira de Sant狐a‑Ba, 02 de Abril de 2019.

丘4.982.467IO踊1 ̲9
▲UDICEU DE SOUZ▲ S▲NTOS ‑ ∈

ICEU DE SOUZA S

同町融0国側N鵬千八C塙鵜一個轍OA・
「EI露A D王SAN 「I小山‑さ▲

AUDICEJ DE SOJZA SANTOS ME
Pra?a Jo急o Marinho Falcao

56 ‑ Chaca「a S急o Cosme ‑ Anexo ao GaIp急o ii ‑ Cep. 44 004‑168 ‑ Fe‑ra de Santan弼A
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Senhora Secretária da EJE,
Solicito a análise das propostas (itens 01 e 03), encaminhadas referentes ao presente
Pregão Eletrônico, eventos 0524606 e 0524656.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/04/2019, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524657 e o código CRC 2E070F08.
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Despacho PREG 0524657

0524657v1

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 230

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Senhor Pregoeiro,

Tendo em vista a solicitação realizada no evento0524657, informo que esta subscritora
procedeu a análise das propostas encaminhadas e todas estão de acordo com o
contido no Termo de Referência presente no evento 0516237.

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524665 e o código CRC 3D7DCCE0.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 01.496.690/0001-84
Certidão nº: 170442897/2019
Expedição: 04/04/2019, às 16:03:20
Validade: 30/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

PADRAO
GRAFICA
EDITORA
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
01.496.690/0001-84 , 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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.496.690/0001-84, 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.
Recife, 02 de Abril de 2019.

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 7/2019 UASG 70011
Moacir Marcos Guimaraes Mafra, como representante devidamente constituído de 01.496.690/0001-84 PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA doravante denominado PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico 7/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 UASG
70011,não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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.
Recife, em 02 de Abril de 2019.
Moacir Marcos Guimaraes Mafra

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
AUDICEU DE SOUZA SANTOS, CNPJ nº 14.982.467/0001-99, 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.
Feira de Santana, 31 de Março de 2019.

Fechar

Anexo DECLARAÇÕES - EMPRESA AUDICEU DE SOUZA SANTOS (0525159)
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
AUDICEU DE SOUZA SANTOS, inscrita no CNPJ nº 14.982.467/0001-99, 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.
Feira de Santana, 31 de Março de 2019.

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
Pregão eletrônico 7/2019 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: 14.982.467/0001-99 - AUDICEU DE SOUZA SANTOS
31 de Março de 2019.

Voltar
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DECLARAÇÃO
Pregão eletrônico 7/2019 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 7/2019 da UASG
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 14.982.467/0001-99 - AUDICEU DE SOUZA SANTOS
Feira de Santana, 31 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Menor
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
AUDICEU DE SOUZA SANTOS, inscrita no CNPJ nº 14.982.467/0001-99, 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.
Feira de Santana, 31 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
AUDICEU DE SOUZA SANTOS, inscrita no CNPJ nº 14.982.467/0001-99, 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.
Feira de Santana, 31 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
AUDICEU DE SOUZA SANTOS, inscrita no CNPJ nº 14.982.467/0001-99, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
Feira de Santana, 31 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 7/2019 UASG 70011
AUDICEU DE SOUZA SANTOS, como representante devidamente constituído de 14.982.467/0001-99 AUDICEU DE SOUZA SANTOS doravante denominado AUDICEU DE SOUZA SANTOS, para fins do disposto no
Edital do Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo AUDICEU DE SOUZA SANTOS 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 7/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 UASG
70011,não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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.
Feira de Santana, em 31 de Março de 2019.
AUDICEU DE SOUZA SANTOS

Fechar
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Declaração de Menor
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
ARIANA B PITHAN, inscrita no CNPJ nº 14.505.081/0001-96, 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.
Campo Grande, 27 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
ARIANA B PITHAN, CNPJ nº 14.505.081/0001-96, 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.
Campo Grande, 27 de Março de 2019.

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
Pregão eletrônico 7/2019 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: 14.505.081/0001-96 - ARIANA B PITHAN
27 de Março de 2019.

Voltar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
ARIANA B PITHAN, inscrita no CNPJ nº 14.505.081/0001-96, 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.
Campo Grande, 27 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 7/2019 UASG 70011
ARIANA BARBOSA PITHAN, como representante devidamente constituído de 14.505.081/0001-96 - ARIANA
B PITHAN doravante denominado ARIANA B PITHAN, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico
7/2019 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 7/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo ARIANA B PITHAN 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 7/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 UASG
70011,não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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.
Campo Grande, em 27 de Março de 2019.
ARIANA BARBOSA PITHAN

Fechar
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Pregão Eletrônico

Page 1 of 1

Declaração de Acessibilidade
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
ARIANA B PITHAN, inscrita no CNPJ nº 14.505.081/0001-96, 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.
Campo Grande, 27 de Março de 2019.

Fechar
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DECLARAÇÃO
Pregão eletrônico 7/2019 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 7/2019 da UASG
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 14.505.081/0001-96 - ARIANA B PITHAN
Campo Grande, 27 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
ARIANA B PITHAN, inscrita no CNPJ nº 14.505.081/0001-96, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
Campo Grande, 27 de Março de 2019.

Fechar
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Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 15.427.573/0001-73

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado.

Certidão nº

19040024178-08

Data e hora da emissão

04/04/2019 16:31:38

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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Declaração de Acessibilidade
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
H. F. ZAMORA - BRINDES, inscrita no CNPJ nº 15.427.573/0001-73, 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.
São Paulo, 26 de Março de 2019.

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
Pregão eletrônico 7/2019 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: 15.427.573/0001-73 - H. F. ZAMORA - BRINDES
26 de Março de 2019.

Voltar

Anexo DECLARAÇÕES - EMPRESA H F ZAMORA BRINDES (0525234)
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
H. F. ZAMORA - BRINDES, inscrita no CNPJ nº 15.427.573/0001-73, 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.
São Paulo, 26 de Março de 2019.

Fechar

Anexo DECLARAÇÕES - EMPRESA H F ZAMORA BRINDES (0525234)
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DECLARAÇÃO
Pregão eletrônico 7/2019 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 7/2019 da UASG
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 15.427.573/0001-73 - H. F. ZAMORA - BRINDES
São Paulo, 26 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão Eletrônico 7/2019 UASG 70011
HILTON FRANCA ZAMORA, como representante devidamente constituído de 15.427.573/0001-73 - H. F.
ZAMORA - BRINDES doravante denominado H. F. ZAMORA - BRINDES, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo H. F. ZAMORA - BRINDES 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 7/2019 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 UASG
70011,não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011, quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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 7/2019 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2019 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.
São Paulo, em 26 de Março de 2019.
HILTON FRANCA ZAMORA
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Declaração de Cota de Aprendizagem
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
H. F. ZAMORA - BRINDES, inscrita no CNPJ nº 15.427.573/0001-73, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
São Paulo, 26 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ nº 15.427.573/0001-73, 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.
São Paulo, 26 de Março de 2019.

Fechar
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Declaração de Menor
Pregão eletrônico 7/2019 UASG 70011
H. F. ZAMORA - BRINDES, inscrita no CNPJ nº 15.427.573/0001-73, 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.
São Paulo, 26 de Março de 2019.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2430 - 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 TREAL/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
X
juntada da Portaria de
sua nomeação?

0520301

II- Lances

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - A
sessão
horário
edital?

----- ------

abertura
ocorreu
previsto

da
no
X
no

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,
Informação 2430 (0525347)
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pelo sistema eletrônico,
contraproposta
ao
licitante
que
tenha X
apresentado lance mais
vantajoso,
para
obtenção de melhor
proposta, observando o
critério de julgamento?
5 – Foram negociadas
condições
diferentes
daquelas previstas no
edital?

X

6 – Havendo planilha de
custos,
esta
foi
analisada?

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi
conferida
Exclusividade
de
Microempresas
e
Empresas de Pequeno
X
Porte na participação do
certame,quando o valor
estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a
preferência,
nas aquisições de bens
e serviços
de informática e
-automação, nos
termos do art. 3º da Lei
nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em
conformidade com os
X
requisitos estabelecidos
no edital?
10 – Tendo havido a
exigência
da
apresentação
de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certificados,
declarações
etc.), a
referida documentação

---

OBJETO NÃO EXIGE

Propostas:
Eventos 0524606, 0523295, 0524656, 0523298 e 0523301.

EDITAL NÃO EXIGE

Informação 2430 (0525347)
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foi apresentada?
11 – Após a veriﬁcação
de conformidade acima,
a
classiﬁcação
das X
propostas apresentouse adequada?
IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço
ofertado é compatível
X
com os preços
praticados no mercado?

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DA UNIDADE
RESPONSÁVEL RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ------

15- A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF com
X
os seus dados relativos
à regularidade fiscal
válidos?
15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA
FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS
ESTADUAIS E/OU
MUNICIPAIS

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0525111, 0525142, 0525161 e 0525195.

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum
documento relativo à
regularidade fiscal
desatualizado, foi
assegurado à empresa
o direito de apresentar
a documentação
atualizada

NÃO FOI NECESSÁRIO, O PREGOEIRO DILIGENCIOU EM
SITES OFICIAIS, FAZENDA ESTADUAL, DO DOMÍCILIO
FISCAL DOS LICITANTES, eventos 0525146 e 0525203

16 – Constam nos
autos Certidão negativa X
de Débitos Trabalhistas?

0525122, 0525149, 0525176 e 0525219
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0525324. Um dos licitantes, Empresa Padrão Gráfica Editora
Ltda, apresentou inconsistência na Consulta CADIN,
contudo, conforme entendimento pacificado do TCU,
Informativos de Jurisprudência Licitações e Contratos n.ºs
22, 40 e 44, não será admitida a imposição de qualquer
restrição de contratar com o Poder Público, quando a
consulta do SICAF/Fornecedor se encontrar regular.

17 – Consta consulta ao
X
Cadin?

18 – Consta nos atuos
os seguintes
documentos /consulta
quando for o caso?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18.1 – Declaração de
inexistência de fatos
supervenientes e
impeditivo;

X

Eventos Empresas Habilitadas referentes aos itens 18.1 a
18.4: 0525128, 0525159, 0525187 e 0525234.

18.2 – Declaração que a
empresa não emprega X
menor;

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de
elaboração de
independente de
proposta;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que
se enquadra como
Microempresa ou
X
empresa de pequeno
porte;

CONFORME ITEM 18.1

18.5Existência
de
registros impeditivos da
contratação
no
Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e
Suspensas
da
Controladoria Geral da
União, disponível no
Portal da Transparência;
18.6- Certidão negativa
de inidôneos do TCU
(art. 46 da Lei nº
8.443/1992)

X

Eventos: 0525119, 0525153, 0525173 e 0525216.

CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra
exigência do edital (no
tocante à habilitação)
Informação 2430 (0525347)
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não contemplada por X
este Papel de Trabalho?
(especiﬁcar no campo
observações)
19 -Os documentos e
anexos exigidos foram
apresentados
nos X
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
X
ordem de classificação,
aceitabilidade
da proposta de preço,
habilitação e recursos
interpostos?

0525319

21- A ata encontra-se
assinada pelo pregoeiro X
e pela equipe de apoio?
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

24No
caso
de
interposição de recurso
por
qualquer
dos
licitantes, os demais
foram intimados, na
sessão
pública,
da
possibilidade
de
apresentar
contrarazões no prazo de
03(três) dias, contados
do término do prazo do

NÃO OCORREU RECURSO
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recorrente?
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 eformandoa), respeitado o prazo
de 05(cinco) dias úteis?

O processo não retorna ao pregoeiro para ciência em razão
da ratificação de atos, no caso, o Presidente.

28- Se mantida a
decisão do pregoeiro, o
fato foi comunicado aos
licitantes?

Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro são
concluídas, o processo não é encaminhado ao pregoeiro
para ciência de publicidade de atos da Administração,
considera-se que a sessão eletrônica é pública, razão pela
qual, os licitantes ficam cientes, em tempo real, de todos os
atos praticados pela autoridade condutora do certame.

VIII – Procedimentos
Finais
29- Não havendo
interposição de
recursos, houve a
adjudicação, pelo
pregoeiro, do objeto
licitado ao licitante
vencedor?
30- Havendo
interposição de recurso,
houve a adjudicação e
homologação do objeto
licitado ao licitante
vencedor pelo
Desembargador
Presidente?

X

0525341

x

Não ocorreu interposição de Recurso, adjudicação pelo
Pregoeiro.

31 - Consta nos autos
demais relatórios
Informação 2430 (0525347)
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demais relatórios
extraídos do
comprasnet (proposta e x
resultado por
fornecedor) e relatório
do pregoeiro?

Propostas, conforme Item 9.
Resultado Fornecedor - 0525340.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/04/2019, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525347 e o código CRC 5CD6D76C.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011417-62.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: FASE EXTERNA - PREGÃO 07/2019

Parecer nº 656 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 07/2019, objetivando a aquisição de
material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno
ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos variados.
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 (0525347). O Senhor pregoeiro destacou que :

"Um dos licitantes, Empresa Padrão
Gráﬁca
Editora
Ltda,
apresentou
inconsistência na Consulta CADIN,
contudo,
conforme
entendimento
paciﬁcado do TCU, Informativos de
Jurisprudência Licitações e Contratos n.ºs
22, 40 e 44, não será admitida a
imposição de qualquer restrição de
contratar com o Poder Público, quando a
consulta
do
SICAF/Fornecedor
se
encontrar regular"
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:
Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário

1

Os
comprovantes
das publicações do
edital
resumido
constam
do
processo?
SIM
Ref. Decreto
n.º
5.450/05, art. 30,
XII, “a” e Lei n.º
8.666/93, art. 38, II

0517040
0517047

O aviso contendo o
resumo do edital foi
publicado nos meios
previstos
pela
legislação?

Para
Administração
Pública Federal:

a

até R$ 650 mil
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(DOU
e internet)

2

de R$ 650 mil a
R$ 1,3 milhão
(DOU, internet
e
jornal
de SIM
grande
circulação local)

idem

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.

3

Foi respeitado o
prazo de 8 (oito)
dias
entre
a
divulgação
da
licitação (publicação
do aviso do edital) e SIM
a
realização
do
certame?

Ref.
Decreto
5.450/05, art.
§4º.

4

idem

nº
17,

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 SIM
proposta de preço,
da habilitação e dos
recursos porventura
interpostos,
respectivas análises
e decisões?

0525319

Ref.
Decreto
nº
5.450/05, art. 30,
XI, alíneas “a” até
“f”.

5

O
ato
de
adjudicação
e
a
publicação no DOU
constam
do SIM
processo?

0525341

Ref. Lei nº 8.666/93,
art. 38, VII.

6

O comprovante
publicação
resultado
licitação consta
processo?

da
do
da
do

Fase posterior

Ref.
Decreto
nº
5.450/2005, art. 30.
Os
documentos
necessários
à
habilitação
(originais ou cópias
autenticadas
por
cartórios
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7

competentes ou por
servidores
da
administração
ou
publicação
em SIM
órgão da imprensa
oﬁcial) constam do
processo?

0525111, 0525142, 0525161 e 0525195.

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.
Esclarecer
8

Os
documentos
apresentados
pela
licitante
estavam
válidos na data da
sessão?

Segundo a consulta SICAF da empresa H. F.
ZAMORA BRINDES, CNPJ 14.427.573/0001-73, a
Certidão estudual se venceu em 25/03.
A sessão do pregão foi aberta em 02/04.

9

A
proposta
da
licitante declarada
vencedora
foi
assinada por pessoa SIM
com poderes para
representar
a
empresa?

0524606, 0523295, 0524656, 0523298 e 0523301.

10

Foi constatada a
inexistência
de
registros indicativos
de que a futura
contratada
esteja
apenada
com
impedimento
ou
SIM
suspensão de licitar
com a União e foi
veriﬁcada
a
inexistência
de
registros
de
inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

0525119, 0525153, 0525173 e 0525216.

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, objetivando a aquição de
material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno
ecológico,
crachá
ecológico
e
brindes
ecológicos
variados, não havendo óbice à homologação do PE nº
07/2019 e subsequente convocação das seguintes empresas,
para o fornecimento dos itens, conforme descrito abaixo,
desde que renovadas as certidões das empresas com
pendências :
a) item 1 - empresa PADRÃO GRÁFICA
EDITORA
LTDA
CNPJ
01.496.690/0001-84
Descrição do item 1 - blocos de
anotação, em papel kraft com impressão
do brasão do TRE e logo da EJE/AL, miolo
com 20 folhas de papel reciclado 75gr,
sem pauta. Dimensão 15cmx21cm, com
lombada quadrada. Impressão 4x0 cores
Quantidade: 1000 unidades
Valor unitário: R$ 2,39 (dois reais e trinta
e nove centavos)
Valor total R$ 2.390,00 (dois mil
trezentos e noventa reais)
Atenção: Renovar Certidão do FGTS, que
se venceu dia 07/04.
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b) itens 2 e 3 - empresa AUDICEU DE
SOUZA
SANTOS
,
CNPJ
14.982.467/0001-99
b . 1 Descrição do item 2 caderno ecológico, A-5, capa dura
revestida em papel reciclado,
120gr
e
layout
exclusivo
fornecido,
fechamento
com
espiral metálico duplo anel, wireo. Acabamento capa/contra-capa:
laminação
brilho
e
empastamento Miolo com 50
folhas em papel reciclado, folha
branca com pauta. Dimensão
15cmx21cm Impressão 4 cores
Quantidade: 1000 unidades
Valor unitário: R$ 7,95 (sete reais
e noventa e cinco centavos)
Valor total: R$ 7950,00 (sete
mil novecentos e cinquenta
reais)
b . 2 Descrição do item 3 Crachá Ecológico Sustentável
produzido
com
material
ecologicamente correto. Crachá
em Papel Reciclato de alta
gramatura, arte personalizada
Dimensão:
10cm
x
15cm
Acabamento: Cordão em ﬁo
natural Impressão: 4 cores
Quantidade: 500 unidades
Valor unitário: R$ 1,59 (um real e
cinquenta e nove centavos)
Valor
total
R$
795,00
(setecentos e noventa e cinco
reais)
TOTAL dos itens 2 e 3 R$ 8.745,00
(oito mil setecentos e quarenta e
cinco reais)
c) item 4 - empresa ARIANA B
PITHAN, CNPJ 14.505.081/0001-96
Descrição do item 4 - Kit Ecológico:
Produzido em materiais reciclados, capa
dura, possui calculadora solar de 08
dígitos ﬁxada na capa, marcadores de
página colorido com aproximadamente 20
unidades cada, bloquinho autoadesivo
com 20 folhas e bloco com 50 folhas que
possa ser substituído por um sistema de
presilha com mola, aumentando a vida
útil e o tempo de utilização, com
embalagem individual tipo saquinho
plástico
reciclável
para
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS proteção
Dimensões: 19cm x 11cm (A x C) Cores do
Produto: Bloco Pardo e calculadora preta
Peso aproximado: 200g
Quantidade: 500 unidades
Valor unitário: R$16,39 (dezesseis reais e
trinta e nove centavos)
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Valor total R$ 8.195,00 (oito mil
cento e noventa e cinco reais)
e ) item 5 - empresa H. F. ZAMORA
BRINDES, CNPJ 14.427.573/0001-73
Descrição do item 5 - Brindes Variados
(ecológicos) tipo 2 Modelo ((0477451)):
Bloco de Anotações Ecológico com post it
e Caneta, produzido com materiais
reciclados, contendo 01 bloco com 70
folhas e 06 bloquinhos autoadesivos (tipo
post it) de 25 folhas cada, em embalagem
individual tipo saquinho plástico para
proteção Dimensões: 14,5cm x 9cm Cor
do produto: Bloco e Caneta pardos com
detalhes nas cores Azul, Preto, Verde,
Vermelho e Laranja Peso aproximado:
120g
Quantidade: 500 unidades
Valor unitário: R$ 6,00 (seis reais)
Valor
reais)

total R$ 3.000,00 (três mil

Atenção:
Renovar certidões do FGTS,
que se venceu dia 06/04 e da Receita
Estadual, que se venceu dia 25/03.

À consideração superior.
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/04/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525481 e o código CRC CF5E7A71.
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DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
Considerando os apontamentos contidos no Parecer 656
da Assessoria Jurídica desta Direção-Geral (0525481), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua competência, a ﬁm de
que sejam sanadas as recomendações contidas na referida
manifestação.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/04/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526027 e o código CRC 0F00E5DB.
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DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

Com a juntada das certidões de eventos 0531696,
0531697 e 0531698, em atenção ao Despacho 0526027,
devolvo os autos à consideração superior do Sr. DiretorGeral.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533101 e o código CRC 799A94C5.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0533101

0533101v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório,
considerando a análise efetivada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, com manifestação favorável à celebração da
contratação almejada, na forma do Parecer Nº 656/2019 (0525481),
complementado pelo cumprimento da diligência solicitada,
consoante Despacho GSAD 0533101, torno estes autos conclusos a
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 JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 25/04/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533166 e o código CRC 42FDCA1C.

0011417-62.2018.6.02.8502

Conclusão GDG 0533166

0533166v1

SEI 0011417-62.2018.6.02.8502 / pg. 350

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
INTERESSADO

: 0011417-62.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO

:

Homologação. Pregão eletrônico nº 07/2019. Aquisição de material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico,
crachá ecológico e brindes ecológicos variados.

Decisão nº 1300 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 656 (0525481), que atestou a legalidade de
todo o certame, bem como a juntada das certidões que atestam a
regularidade das empresas participantes, conforme o informado pela
Secretaria de Administração (0533101), HOMOLOGO, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico
n.° 07/2019, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (052319), cujo objeto é a aquisição de material de
consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá
ecológico e brindes ecológicos variados, adjudicando o item 1 à
e m p r e s a PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA , CNPJ nº
01.496.690/0001-84, pelo valor total de R$ 2.390,00 (dois mil,
trezentos e noventa reais) ; os itens 2 e 3 à empresa AUDICEU
DE SOUZA SANTOS, CNPJ 14.982.467/0001-99, pelo valor
total de R$ 8.745,00 (oito mil, setecentos e quarenta e cinco
reais);
o item 4 à empresa ARIANA B. PITHAN, CNPJ
14.505.081/0001-96, pelo valor total de R$ 8.195,00 (oito mil,
cento e noventa e cinco reais); e o item 5 à empresa H. F.
ZAMORA BRINDES, CNPJ 14.427.573/0001-73, no valor total
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/04/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533349 e o código CRC A7E5F16C.

0011417-62.2018.6.02.8502

0533349v2
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2019
Às 20:21 horas do dia 26 de abril de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0011417-62.2018,
Pregão nº 00007/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: BLOCO RASCUNHO
Descrição Complementar: BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 223 MM, GRAMATURA 75
G/ M2, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, CONFORME MODELO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.860,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA , pelo melhor lance de R$ 2.400,0000 , com valor negociado a
R$ 2.390,0000 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Data
04/04/2019
17:43:49

26/04/2019
Homologado
20:21:14

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PADRAO GRAFICA EDITORA
LTDA, CNPJ/CPF: 01.496.690/0001-84, Melhor lance: R$ 2.400,0000, Valor
Negociado: R$ 2.390,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 2
Descrição: CADERNO
Descrição Complementar: Caderno ecológico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 15.040,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AUDICEU DE SOUZA SANTOS , pelo melhor lance de R$ 7.995,0000 , com valor negociado a R$
7.950,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUDICEU DE SOUZA SANTOS,
CNPJ/CPF: 14.982.467/0001-99, Melhor lance: R$ 7.995,0000, Valor
Negociado: R$ 7.950,0000

Adjudicado

04/04/2019
17:43:49

-

Homologado

26/04/2019
20:21:14

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 3
Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=779439&tipo=t

Termo (0533937)
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Descrição Complementar: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA
90MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.180,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AUDICEU DE SOUZA SANTOS , pelo melhor lance de R$ 798,0000 , com valor negociado a R$
795,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

04/04/2019
17:43:49

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUDICEU DE SOUZA SANTOS,
CNPJ/CPF: 14.982.467/0001-99, Melhor lance: R$ 798,0000, Valor Negociado:
R$ 795,0000

26/04/2019
Homologado
20:21:14

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 4
Descrição: BLOCO RASCUNHO
Descrição Complementar: BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 223 MM, GRAMATURA 75
G/ M2, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, CONFORME MODELO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 8.685,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: ARIANA B PITHAN , pelo melhor lance de R$ 8.198,9900 , com valor negociado a R$ 8.195,0000 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Data
04/04/2019
17:43:49

26/04/2019
Homologado
20:21:14

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARIANA B PITHAN, CNPJ/CPF:
14.505.081/0001-96, Melhor lance: R$ 8.198,9900, Valor Negociado: R$
8.195,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 5
Descrição: BLOCO RECADO
Descrição Complementar: BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, LARGURA 102 MM, COMPRIMENTO 152 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ´POST-IT´, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.355,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: H. F. ZAMORA - BRINDES , pelo melhor lance de R$ 3.050,0000 , com valor negociado a R$
3.000,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

04/04/2019
17:43:50

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: H. F. ZAMORA - BRINDES,
CNPJ/CPF: 15.427.573/0001-73, Melhor lance: R$ 3.050,0000, Valor
Negociado: R$ 3.000,0000

Homologado

26/04/2019
20:21:14

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=779439&tipo=t

Termo (0533937)
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Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=779439&tipo=t

Termo (0533937)
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
posterior remessa à SGO, para emissão da competente nota de
empenho.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 20:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533938 e o código CRC 582FA667.

0011417-62.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0533938

0533938v1
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5283729

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: 29/04/2019 16:03:33
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5283729
Data prevista de publicação: 30/04/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial

Arquivo(s)

MD5

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 07-2019 - b10919e124a5b30a
11647129
diversas empresas.rtf
bf81a42ef2c0c901
Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de matéria (Imprensa Nacional) (0534378)

Tamanho
(cm)

Valor

5,00

R$
165,20

5,00

R$
165,20

5,00

R$
165,20
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Seção 3

ISSN 1677-7069

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

.

Item

Especificação

Qtd.

Total

Preço Unitário

Estimada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

.

8

APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS 400

R$ 44,97

Marca / Modelo: MULTIVISÃO

Processo nº 0031610-27.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 05.005.11.2017 ao
Contrato nº 05.005.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: TELTEC SOLUTIONS LTDA., CNPJ nº
04.892.991/0001-15; Objeto: acréscimo do valor contratual até o limite de 25%;
Fundamento Legal: art. 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e art. 12, § 3º, do Decreto
7.892/2013; Data de assinatura: 26/04/2019; Vigência: a partir de sua assinatura; Valor
total: R$ 442.361,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 061/2016-RP;
Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral; pela
Contratada, Sr. Diego Brites Ramos, Administrador.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 34/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa BAHIA CESTAS LTDA para eventual
aquisição de gêneros alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007. PAD 9.754/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na
Imprensa Oficial. ASSINATURA: 29/04/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA, e o Sr. Fernando Santos Oliveira, pelo Fornecedor.

AVISO DE PENALIDADE
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à SIGA
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 27.093.654/0001-63, a penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a União pelo período de 6 meses, com fundamento no artigo 7º
da Lei 10.520/2002 e nos subitens 4.2 e 4.2.4 e item 16, subitens 16.1 e 16.1.1, do Edital
do Pregão Eletrônico nº 19/2018. A penalidade é resultado da apuração de falta editalícia,
mediante processo administrativo nº 0000119-31.2019.4.03.8000. Data: 08/04/2019.

.

.

PAULO ROBERTO SERRAGLIO JÚNIOR
Diretor-Geral

.

Item

Especificação

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

5.

Água mineral
MILFONTES

Marca

/

Modelo: 84.000

R$ 0,28

16.

Água mineral
MILFONTES

Marca

/

Modelo: 252.000

R$ 0,28

AVISO DE PENALIDADE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à ENGEPLY
ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA., CNPJ nº 16.793.191/0001-26, a penalidade
de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 6 meses, com
fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e nos subitens 4.2 e 4.2.4 e item 16, subitens
16.1 e 16.1.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2018. A penalidade é resultado da
apuração de falta editalícia, mediante processo administrativo nº 000269764.2019.4.03.8000. Data: 08/04/2019.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2018.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2018,
firmado entre a 112ª Zona Eleitoral e o Município de Alcobaça/BA: 2663/2019. OBJETO:
Prorrogar a vigência do convênio até 30.8.2019. ASSINATURA: 18/03/2019. SIGNATÁRIOS:
Bel. Leonardo Santos Vieira Coelho, pela 112ªZE, e Leonardo Coelho Brito, pelo Município
de Alcobaça.

PAULO ROBERTO SERRAGLIO JÚNIOR
Diretor-Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 97/2016, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP. OBJETO: Prorrogação
de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 7.974/2016.
ASSINATURA: 29/4/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Paulo Renato Leme Guimarães, pela Contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2019
O TRF 5ª Região torna publico que o objeto do Pregão Eletrônico nº 05/2019 manutenção predial - foi adjudicado e homologado à empresa CONSTRUTORA J R
OLIVEIRA LTDA (CNPJ nº 40.863.722/0001-94) com o preço blobal anual de R$ 639.987,04
(seiscentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e sete reaais e quatro centavos).

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41.710-900, FAZ
SABER a quem o presente vir e interessar possa especialmente à empresa ASD COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 21.270.584/0001-95,
por seus representantes legais, domiciliada em local incerto e não sabido, que, nos autos
do PAD nº 14.972/2018, foi emitida GRU, no valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta
e três reais), para PAGAMENTO, no prazo de 30 dias.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro
(SIDEC - 29/04/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019

Salvador, 29 de abril de 2019.
EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Presidente do TRE-BA

Processo Administrativo SEI nº 0011417-62.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 26/04/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 07/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - adjudicando o seu objeto (bloco de
anotação ecológico, caderno ecológico, crachá ecológico e brindes ecológicos variados) às
empresas: PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA., CNPJ nº 01.496.690/0001-84, para
fornecimento do item 1, no valor total de R$ 2.390,00; AUDICEUDE SOUZA SANTOS, CNPJ
nº 14.982.467/0001-99, para fornecimento dos itens 2 e 3, no valor total de R$ 8.745,00;
ARIANA B. PITHAN, CNPJ nº 14.505.081/0001-96, para fornecimento do item 4, no valor
total de R$ 8.195,00 e H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ 14.427.573/0001-73, para
fornecimento do item 5, no valor total de R$ 3.000,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei
nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
12/04/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de seguro para cobertura dos bens móveis e imóveis do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará TRE/CE,por um período de 12 (doze) meses, contra incêndio,
queda de raio e explosão de qualquer natureza, inclusive as decorrentes de tumultos,
conforme as especificações do edital e seus anexos.

Maceió-AL, 29 de abril de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

(SIDEC - 29/04/2019) 070007-00001-2019NE000025

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: (PAD) 3342/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 06/2019, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado de
Urucará/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Segundo
Partícipe: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ/AM. Fundamentação Legal: art. 7º,
parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n.
23.440/2015. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Sétima (do Prazo de Vigência).
Vigência: 1 (um) mês, ou seja, de 24/04/2019 a 24/05/2019. Data da Assinatura:
23/04/2019. Assinam: Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Primeiro
Participe, e o Sr. Prefeito ENRICO DE SOUZA FALABELLA, pelo Segundo Partícipe.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Processo PAD n.º 3.438/2018. Espécie: Contrato 14/2019. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e INOVA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. Objeto é a
terceirização de serviços de mão de obra para a instalação de 40 (quarenta) postos de
recepcionistas, para colaborarem nos trabalhos de revisão de eleitorado com
cadastramento biométrico dos eleitores de Fortaleza. Fundamento Legal: Lei n.º
10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005, Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, bem como nos
PAD TRE n.º 3.438/2018 e n.º 4.039/2019. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRE-CE, e pela contratada, Maycon Roger Pereira. Data: 13/02/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
ESPÉCIE: Termo de Convênio de Cooperação Técnica Nº 1/2019, firmado entre a 103ª Zona
Eleitoral e a Prefeitura Municipal de Miguel Calmon/BA: 14822/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da
Prefeitura Municipal de Miguel Calmon, para a prestação dos serviços de atualização do
cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou
de revisão. VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar da assinatura do termo. ASSINATURA: 7.1.2019.
SIGNATÁRIOS: Bel. Maurício Alvares Barra, pela 103ªZE, e José Ricardo Leal Requião, pelo
Município de Miguel Calmon.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019
Objeto: contratação de empresa para fornecimento e administração de até 583 doses de
vacina tetravalente contra o vírus da gripe influenza; PA: 0000328-12.2019.6.07.8100;
Empresa vencedora: Clinica Reabilitar Ltda. (CNPJ: 02.215.288/0001-47); Valor: R$
32.295,13.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ADILSON SOUZA ROCHA para eventual
aquisição de mobiliário geral. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007. PAD: 4.947/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação
na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 29/04/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Adilson Souza Rocha, pelo Fornecedor.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019043000161

Nº 82, terça-feira, 30 de abril de 2019

Em 26 de abril de 2019.
LUCIA CARVALHO BITAR YUNG TAY
Diretora-Geral
Substituta do TRE-DF
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