TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 1101 / 2018 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 11 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 0476668, contendo os
materiais que serão utilizados nas atividades da Escola Judiciária Eleitoral
para o próximo exercício.
Informo que as artes serão disponibilizadas
oportuno, por meio de mídia, quando solicitadas.

em momento

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 a contratação.

o

presente

para

Cordialmente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 12/12/2018, às 18:10, 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
0476632 e o código CRC 7E2BE975.
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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

Aquisição dos seguintes itens:
01 – Bonés Ecológicos;
02 – Sacolas Ecológicas.

Quantidade do Objeto

Item 01 – 500 (quinhentos) bonés ecológicos (Modelo 0476691);
Item 02 – 1.000 (um mil) sacolas ecológicas (modelo 0476687).

Especificação do Objeto

Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com regulagem na parte de trás do Boné. O
produto pode ser personalizado com a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores
frente, lateral e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 02 do presente Termo de Referência.
Cor: Natural;
Dimensão da impressão:
Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;
Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;
Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.

Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser personalizado com a arte em até 4x0
cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigraﬁa,
conforme modelo 03 do presente Termo de Referência.
Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.

Justificativa

As camisetas, bonés e sacolas serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do exercício para os jovens de 10 a 17 anos
de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas
participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. Serão distribuídos, inclusive, como brindes nos ciclos de palestras sobre o
meio ambiente, que acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação
Ambiental, como também distribuímos esse material nos cursos realizados por esta escola.

Arte final

Termo de Referência EJE 0476668
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Serão disponibilizadas em arquivos no formato CDR (corel draw), conforme modelos 0476687 e 0476691.

Prazo de Entrega da Amostra

Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.

Prazo de Entrega Final

Até 20 (vinte) 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 18:11, 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
0476668 e o código CRC CE4B6B93.
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Modelo ITEM 2 - Sacolas ecológicas (0476687)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 5

BONÉ ECOLÓGICO
Frente/Costas/Lateral
ITEM 1

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
http://www.tre-al.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral

Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

EJ E

AL A GO AS

Modelo ITEM 1 - Bonés ecológicos (0476691)
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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 do
consumo que serão utilizados 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
0477640 e o código CRC AA319284.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GDG 0477640

0477640v1
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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 0476668, 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
0478888 e o código CRC E7886F57.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0478888

0478888v1
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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 0476668.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS,
Diretor da EJE/AL, em 17/12/2018, às 16:01, 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
0479003 e o código CRC D4AFC062.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho EJE 0479003

0479003v1
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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 (0479003), 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
0479960 e o código CRC D4DE1C4F.

0011353-52.2018.6.02.8502
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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 (0479960) e,
considerando o Termo de Referência (0476687), 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
0480620 e o código CRC 369FE02C.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GDG 0480620

0480620v1
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E-mail - 0485181
Data de Envio:
07/01/2019 18:01:40
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. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Mensagem:
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

E-mail SEIC 0485181
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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_0476668.html
Modelo_0476687_BOLSA_ECOLOGICA.cdr.pdf
Modelo_0476691_BONE.cdr.pdf

E-mail SEIC 0485181
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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. (0485421)
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Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

E-mail Resposta. GE Mascarenhas. (0485421)
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De:

Comercial <comercial@graficajaragua.com.br>

Para:

seic@tre-al.jus.br

Data:

08/01/2019 07:56 AM

Assunto: [seic] Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Bom dia!
Prezado cliente,
Não trabalhamos com esse tipo de materiais ( Bonés, sacola ecológica).
Att,
Comercial
Gráfica Jaraguá

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/01/07 19:02:30
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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. Gráfica Jaraguá. (0485424)
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Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

E-mail Resposta. Gráfica Jaraguá. (0485424)
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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 10:47 AM

Assunto: [seic] Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Olá Pessoal, bom dia!
Obrigado pela atenção - Nossa empresa não trabalha com esses produtos.
Grato.

PrintShop Gráfica e Editora Ltda
Av. Governador Afranio Lages No.12 - Jacintinho
57040.480 - Maceio - Alagoas
CNPJ: 02.690.955/0001-43
INSC.: 24.094.855-6
CMC.: 90.035.010-5
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 19:02, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> 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.

E-mail Resposta. Print Shop Gráfica. (0485427)
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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 Resposta. Print Shop Gráfica. (0485427)
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De:

"Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>

Para:

'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES'
<seic@tre-al.jus.br>, "'undisclosedrecipients:'"@bartf0019.email.locaweb.com.br

Data:

08/01/2019 11:36 AM

Assunto:

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

Prezados, boa tarde.
Segue em anexo o orçamento solicitado
Esperamos que as condições apresentadas sa sfaçam suas necessidades e expecta vas.
Agradecemos sua atenção e nos colocamos á sua disposição para qualquer esclarecimento.
A ,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 19:02
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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

E-mail Orçamento. Art Cor. ARS Brasil Ltda. (0485435)
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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

[2] Arquivo: ORÇAMENTO A.R.S. BRASIL Tamanho:
TRE ALAGOAS.pdf
218k

E-mail Orçamento. Art Cor. ARS Brasil Ltda. (0485435)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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A.R.S BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO ROUPAS BRINDES LTDA
ORÇAMENTO
ARS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO ROUPAS BRINDES LTDA
Rua: Gago Coutinho, 169 – Vila Júlia - Poá – CEP: 08556-140 SP – Brasil.
CNPJ: 24.795.369/0001-04 IE: 546.175.971.116
Representante: Talita Magela
Fone: 11-4634-6800
Poá, 08 de Janeiro de 2019
CLIENTE: TRE ALAGOAS
E-mail: seic@tre-al.jus.br
Descrição do Produto:

Especificação do Objeto

Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com regulagem na parte de trás do
a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente, lateral e verso, via transfer
do presente Termo de Referência.
Quantidade 500 peças
Unitário R$ 14,80
Total R$ 7.400,00
Cor: Natural;
Dimensão da impressão:
Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;
Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;
Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.

Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser personalizado com a arte em
personalizado com a arte impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 03 do p
Cor: Natural;
Quantidade 1000 peças
Unitário R$ 16,80

Rua Gago Coutinho, 169- Poá -SP - CNPJ: 24.795.369/0001-04 - CEP: 08556-140
Anexo ORÇAMENTO. Art Cor. A.R.S. BRASIL TRE ALAGOAS (0485439)
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A.R.S BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO ROUPAS BRINDES LTDA
Total R$ 16.800,00
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.
Total do pedido 24.200,00

Demais considerações:
Pagamento: contra empenho
Entrega: 30 dias
Validade da proposta: 10 dias
Cif Grande SP acima de R$ 5.000,00
Att,
Talita Magela
CPF 305.930.498-02
RG 34.987.693-9
Vendedora
11-46346800
talita@artcorbrasil.com.br

Rua Gago Coutinho, 169- Poá -SP - CNPJ: 24.795.369/0001-04 - CEP: 08556-140
Anexo ORÇAMENTO. Art Cor. A.R.S. BRASIL TRE ALAGOAS (0485439)
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De:

"Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>

Para:

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

Data:

08/01/2019 02:27 PM

Assunto:

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

Boa tarde.
Sim, o frete está incluso para Alagoas.
A ,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 8 de janeiro de 2019 15:15
Para: Talita
Assunto: Re: [seic] RES: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Boa tarde Talita,
Recebido a cotação. O frete está incluso no valor da compra? pois não pode ser separado.

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: "Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, "'undisclosedrecipients:'"@bartf0019.email.locaweb.com.br
Date: Tue, 8 Jan 2019 12:36:12 -0200
Subject: [seic] RES: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Prezados, boa tarde.
Segue em anexo o orçamento solicitado
Esperamos que as condições apresentadas satisfaçam suas necessidades e expectativas.
Agradecemos sua atenção e nos colocamos á sua disposição para qualquer esclarecimento.

E-mail Resposta. Frete. Art Cor. ARS Brasil Ltda. (0485468)
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Att,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 19:02
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

E-mail Resposta. Frete. Art Cor. ARS Brasil Ltda. (0485468)
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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. (0485640)
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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. (0485640)
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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. (0485640)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 28

08/01/2019 16:44

WorldClient

4 de 5

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

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. (0485640)
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Desenvolvimento

E-mail Proposta. Eco Brindes. (0485640)

AWSoft!
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E-mail - 0485714
Data de Envio:
08/01/2019 18:19:24
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. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Mensagem:
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
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794
Anexos:
Termo_de_Referencia_0476668.html
Modelo_0476687_BOLSA_ECOLOGICA.cdr.pdf
Modelo_0476691_BONE.cdr.pdf

E-mail SEIC 0485714
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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. (0485716)
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De:

Raphael - <raphael@infinnibrasil.com.br>

Para:

seic@tre-al.jus.br

Data:

09/01/2019 04:41 PM

Assunto: [seic] Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Esses iitens nos não fazemos
Obrigado pelo contato
---------- Forwarded message --------From: <grafmarques@grafmarques.com.br>
Date: ter, 8 de jan de 2019 às 17:21
Subject: ENC: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
To: Raphael - <raphael@infinnibrasil.com.br>

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 18:02
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

E-mail Resposta. Infinni. (0486254)
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--Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

-COBRIMOS ORÇAMENTOS COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES
RAPHAEL COSTA
Diretor Comercial
+55 82 3432-0719
@ 9-9916-6812
www.infinnibrasil.com.br

[2] Arquivo: Termo_de_Referencia_0476668.html

Tamanho:
68k

Tipo de Conteúdo:
text/html

[3] Arquivo:
Modelo_0476687_BOLSA_ECOLOGICA.cdr.pdf

Tamanho:
158k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

[4] Arquivo: Modelo_0476691_BONE.cdr.pdf

Tamanho:
177k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Download arquivo zip contendo todos os anexos

E-mail Resposta. Infinni. (0486254)
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De:

"Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>

Para:

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

Data:

10/01/2019 12:03 PM

Assunto:

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

Boa tarde,
Por gen leza considerar o orçamento em anexo.
Grata,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 19:02
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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.

E-mail Novo Orçamento. ArtCor. ARS Brasil Ltda (0486451)
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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

[2] Arquivo: ORÇAMENTO A.R.S. BRASIL Tamanho:
TRE ALAGOAS.pdf
218k

E-mail Novo Orçamento. ArtCor. ARS Brasil Ltda (0486451)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De:

"Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>

Para:

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

Data:

10/01/2019 12:05 PM

Assunto:

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

Bom dia Ana, tudo bem?
Consegui o desconto.
Segue em anexo.
A ,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 8 de janeiro de 2019 15:48
Para: Talita
Assunto: Re: RES: [seic] RES: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Talita,
Obrigada. Aguardo seu retorno quanto a um possível desconto, no caso da Administração decidir a compra por
aquisição direta.

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: "Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>
To: "'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 8 Jan 2019 15:27:37 -0200
Subject: RES: [seic] RES: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Boa tarde.
Sim, o frete está incluso para Alagoas.

E-mail Novo Orçamento. ArtCor. ARS Brasil Ltda (0486451)
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Att,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 8 de janeiro de 2019 15:15
Para: Talita
Assunto: Re: [seic] RES: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Boa tarde Talita,
Recebido a cotação. O frete está incluso no valor da compra? pois não pode ser separado.
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: "Talita" <talita@artcorbrasil.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, "'undisclosedrecipients:'"@bartf0019.email.locaweb.com.br
Date: Tue, 8 Jan 2019 12:36:12 -0200
Subject: [seic] RES: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
Prezados, boa tarde.
Segue em anexo o orçamento solicitado
Esperamos que as condições apresentadas satisfaçam suas necessidades e expectativas.
Agradecemos sua atenção e nos colocamos á sua disposição para qualquer esclarecimento.

Att,

Talita Delmondes
Departamento de Vendas
talita@artcorbrasil.com.br
www.artcorbrasil.com.br

Fone: (11)4634-6800

-----Mensagem original-----
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De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 19:02
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

[2] Arquivo: ORÇAMENTO A.R.S. BRASIL
TRE ALAGOAS.pdf

Tamanho:
218k

E-mail Novo Orçamento. ArtCor. ARS Brasil Ltda (0486451)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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A.R.S BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO ROUPAS BRINDES LTDA
ORÇAMENTO
ARS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO ROUPAS BRINDES LTDA
Rua: Gago Coutinho, 169 – Vila Júlia - Poá – CEP: 08556-140 SP – Brasil.
CNPJ: 24.795.369/0001-04 IE: 546.175.971.116
Representante: Talita Magela
Fone: 11-4634-6800
Poá, 08 de Janeiro de 2019
CLIENTE: TRE ALAGOAS
E-mail: seic@tre-al.jus.br
Descrição do Produto:

Especificação do Objeto

Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com regulagem na parte de trás do
a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente, lateral e verso, via transfer
do presente Termo de Referência.
Quantidade 500 peças
Unitário R$ 10,00
Total R$ 5.000,00
Cor: Natural;
Dimensão da impressão:
Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;
Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;
Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.

Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser personalizado com a arte em
personalizado com a arte impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 03 do p
Cor: Natural;
Quantidade 1000 peças
Unitário R$ 12,00

Rua Gago Coutinho, 169- Poá -SP - CNPJ: 24.795.369/0001-04 - CEP: 08556-140
Anexo ORÇAMENTO A.R.S. BRASIL TRE ALAGOAS. ATUALIZADO (0486453)
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A.R.S BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO ROUPAS BRINDES LTDA
Total R$ 12.000,00
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.
Total do pedido 17.000,00

Demais considerações:
Pagamento: contra empenho
Entrega: 30 dias
Validade da proposta: 10 dias
Cif Grande SP acima de R$ 5.000,00
Att,
Talita Magela
CPF 305.930.498-02
RG 34.987.693-9
Vendedora
11-46346800
talita@artcorbrasil.com.br

Rua Gago Coutinho, 169- Poá -SP - CNPJ: 24.795.369/0001-04 - CEP: 08556-140
Anexo ORÇAMENTO A.R.S. BRASIL TRE ALAGOAS. ATUALIZADO (0486453)
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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 01:25 PM
Assunto: [seic] ORÇAMENTO TOP BRINDES - BONES E SACOLAS PROZO DE ENTREGA CORRETO

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 30DIAS
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

De: Cicera Costa Poligraf [mailto:cicerapoligraf@hotmail.com]
E-mail Proposta. TOP Brindes. (0486557)
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Enviada em: terça-feira, 8 de janeiro de 2019 18:03
Para: cicera@topbrindes.com; comercial@topbrindes.com
Assunto: ENC: TRE PA 0011353-52.2018.6.02.8502 - Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
________________________________________
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 7 de janeiro de 2019 18:01
Assunto: Cotação. Aquisição. Brindes Ecológicos. Bonés e Sacolas.
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
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:
Arquivo: TRE-AL - 09-01-2019
- Proposta Comercial
104248.pdf

E-mail Proposta. TOP Brindes. (0486557)

Tamanho:
29k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Proposta comercial 104248

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
10 DIAS

compras@tre-al.gov.br

Previsão de entrega
15 a 25 dias uteis

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

Qt.
1.000
500

Itens

Valor unitário

Subtotal

25,50

25.500,00

13,95

6.975,00

SACOLAS ECOLÓGICAS LONA DE ALGODÃO 180G/ IMPRESSÃO 4 CORES
BONE TACTEL NA COR BEGE IMPRESSÃO EM 4 CORES
Total

32.475,00

Valor a cobrar

32.475,00

Condições de pagamento:
Nº

Vencimento

Valor (R$)

1º

08/02/2019

32.475,00

Caro cliente,
Segue em anexo opções de brindes conforme solicitado.
Prazo de entrega : 21 DE DEZEMBRO a contar da confirmação do pagamento e da aprovação do layout virtual.
Validade da proposta :10 dias
Condições de pagamento: 50% NO PEDIDO E 50% NA ENTREGA.

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

Página 1 de 1
Controle melhor seu processo de vendas utilizando o ContaAzul.
Conheça o ContaAzul http://contaazul.com

Anexo TRE-AL09012019PropostaComercial104248.TOPBrindes. (0486560)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 44

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. (0486575)
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E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486575)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 46

10/01/2019 14:27

WorldClient

3 de 4

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

Atenciosamente,

E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486575)
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Unity Brindes

[5] Arquivo: ORCA300740.PDF

Tamanho: 66k

E-mail Proposta. Unity Brindes. (0486575)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: PA 0011353-52.2018.6.02.8502. Brindes Ecológicos. Bonés e
Sacolas.
Pesquisa concluída no dia 14/01/2019 16:33:21

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1) Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único.

27

500 Unidades

16,14

R$8.070,00

2) Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m.

16

1.000 Unidades

18,34

R$18.340,00

Valor Global:

R$26.410,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único.
Quantidade

Descrição

500 Unidades

Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único.

R$16,14
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais
Órgão: Companhia Aguas de Joinville
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes..
Descrição: UNIFORME PROFISSIONAL - BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA
CatMat: 150156 - UNIFORME PROFISSIONAL , UNIFORME PROFISSIONAL NOME

R$12,13
D a t a : 20/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:392018 / UASG:926377
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/10/2018 14:56
Homologação: 05/10/2018 14:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
U F : SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

23.801.682/0001-37
* VENCEDOR *

INVICTA COMPANY LTDA-ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$9,20

Marca: mury boné
Fabricante: Giselia teixeira pinto
M o d e l o : BONÉ ALGODÃO SERIGRAFIA
Descrição: BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA

14.299.068/0001-28

CENTRAL DOS UNIFORMES LTDA

R$9,50

1/7
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CENTRAL DOS UNIFORME
Fabricante: CENTRAL DOS UNIFORMES
M o d e l o : tradicional
Descrição: BONÉ: em tecido Uniforte (ou similar) 100% algodão; Com frente alta ou americana; Com as laterais, aba da frente e parte de trás na cor Uniforte Az
ul Royal - 1014, inclusive a bolinha superior; Parte da frente do boné em Uniforte 1001 – branco; Logotipo em serigrafia na frente centralizado toda em azul Roy
al e Fechamento atrás em plástico na cor azul Royal.

21.008.058/0001-51

FERNANDO UNIFORMES EIRELI-EPP

R$9,50

Marca: F.U
Fabricante: FERNANDO UNIFORMES EIRELI
M o d e l o : PADRÃO
Descrição: BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA

32.468.738/0001-74

SCLAN MALHAS LTDA ME

R$9,90

Marca: SCLAN
Fabricante: SCLAN MALHAS LTDA EPP
M o d e l o : SCLAN
Descrição: BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA

04.447.148/0001-20

UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA - EPP

R$10,00

Marca: UNIFORMIZAR
Fabricante: UNIFORMIZAR
M o d e l o : Boné
Descrição: Boné, 100% algodão, com serigrafia. Conforme edital

30.869.154/0001-85

ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

R$10,99

Marca: ELUZ
Fabricante: ELUGENIO
M o d e l o : ELUGENIO
Descrição: BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA

23.603.476/0001-12

ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME

R$10,99

Marca: Alfaiataria de Unifo
Fabricante: Alfaiataria de Uniformes
M o d e l o : Boné
Descrição: BONÉ: em tecido Uniforte (ou similar) 100% algodão; Com frente alta ou americana; Com as laterais, aba da frente e parte de trás na cor Uniforte Az
ul Royal - 1014, inclusive a bolinha superior; Parte da frente do boné em Uniforte 1001 – branco; Logotipo em serigrafia na frente centralizado toda em azul Roy
al e Fechamento atrás em plástico na cor azul Royal.

02.538.222/0001-98

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP

R$11,20

Marca: Arlo
Fabricante: Arlo
M o d e l o : Arlo
Descrição: BONÉ: em tecido Uniforte (ou similar) 100% algodão; Com frente alta ou americana; Com as laterais, aba da frente e parte de trás na cor Uniforte Az
ul Royal - 1014, inclusive a bolinha superior; Parte da frente do boné em Uniforte 1001 – branco; Logotipo em serigrafia na frente centralizado toda em azul Roy
al e Fechamento atrás em plástico na cor azul Royal.

25.391.645/0001-23

PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

R$20,00

Marca: CENCI
Fabricante: CENCI
M o d e l o : PADRÃO ORGÃO
Descrição: BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA

78.585.262/0001-52

EXCLUMISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME

R$20,00

Marca: ARLO
Fabricante: ARLO
M o d e l o : ARLO
Descrição: BONÉ, 100% ALGODÃO, COM SERIGRAFIA VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESSENTA) DIAS, PRAZO DE PAGAMENTO 30(TRINTA) DIAS , PRAZO DE EN
TREGA CONFORME EDITAL

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R$17,28

2/7
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de uniformes para o Hotel de Trânsito, Polícia do Exército, Pelotão de
Obras e Uniformes Gerais..
Descrição: BONÉ - Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva,

D a t a : 25/09/2018 10:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:362018 / UASG:160482
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata

tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho 58,

Adjudicação: 24/10/2018 14:40

com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno

Homologação: 06/12/2018 14:05

em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, canto
direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte
fornecida pelo contratante.
CatMat: 150489 - BONÉ , BONÉ NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
U F : RR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.804.425/0001-93
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP

R$14,40

Marca: DL
Fabricante: DISTRIBUIDORA LILIAN
M o d e l o : PROPRIO
Descrição: Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos
, tamanho 58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas f
rontal, canto direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante. Validade da Proposta 90 dias

14.505.081/0001-96

ARIANA BARBOSA PITHAN 97600415100

R$14,44

Marca: TB
Fabricante: TB
M o d e l o : BONÉ
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

84.507.623/0001-45

INDUSTRIA DE CONFECCOES O E M LTDA - EPP

R$14,45

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA
Fabricante: O&M UNIFORMES
M o d e l o : boné
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante

27.968.181/0001-09

RVJ SPORTS EFRAIM EIRELI

R$14,50

Marca: RVJ SPORTS
Fabricante: RVJ SPORTS
M o d e l o : BONÉ
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

05.048.163/0001-68

GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME

R$15,00

Marca: Global
Fabricante: Global
M o d e l o : Boné tac tel
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

04.252.742/0001-65

E.R. TRINDADE - EPP

R$15,00

Marca: BELLA MALHARIA
Fabricante: BELLA MALHARIA
M o d e l o : ROUPARIA
Descrição: boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

27.400.436/0001-24

M R SANTOS

R$17,00
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Marca: CONFECÇÕES BRASIL
Fabricante: CISER
M o d e l o : BONÉ PERSONALIZADO VERDE OLIVA
Descrição: boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

22.336.332/0001-84

L M REIS DE SOUSA EIRELI

R$17,28

Marca: BICHO DA SEDA
Fabricante: BICHO DA SEDA
M o d e l o : BONE
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

06.299.991/0001-31

EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

R$17,28

Marca: LOUCIC
Fabricante: LOUCIC UNIFORMES
M o d e l o : CONF. EDITAL
Descrição: boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

28.288.798/0001-38

J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME

R$19,99

Marca: J/A
Fabricante: J/A
M o d e l o : J/A
Descrição: boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do e
dital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *J/A

03.835.661/0001-25

HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP

R$20,00

Marca: jaquesom
Fabricante: jaquesom
M o d e l o : boné personalizado
Descrição: boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

00.400.119/0001-51

SHANON MODA LTDA EPP

R$20,00

Marca: Shanon
Fabricante: Shanon
M o d e l o : Shanon
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

30.845.454/0001-24

JESSICA RIBEIRO SANTOS REBOUCAS

R$50,00

Marca: J SOLUTIONS
Fabricante: J SOLUTIONS
M o d e l o : BONÉ
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

40.397.929/0001-10

VAN LOOK CONFECCOES LTDA - ME

R$80,00

Marca: Van Look
Fabricante: Van Look
Modelo: 1
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné.

19.292.314/0001-33

ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI

R$100,00

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
M o d e l o : Próprio
Descrição: boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante. Validade da proposta 90 dias
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21.008.058/0001-51

FERNANDO UNIFORMES EIRELI-EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$100,00

Marca: F.U
Fabricante: FERNANDO UNIFORMES EIRELI
M o d e l o : PADRÃO
Descrição: Boné personalizado descrição complementar: Boné, na cor verde oliva, tecido tac tel 2 ca-bos walfran, 100% poliamida, modelo 6 gomos, tamanho
58, com sanduí-che de viés de poliéster de cor branca na aba, acabamento interno em algodão, fechamento com velcro duplo, com figuras bordadas frontal, can
to direito da aba, lateral direita, lateral esquerda e na parte de trás do boné. Arte fornecida pelo contratante.

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE
Objeto: Aquisição de material institucional.
Descrição: MALETA FERRAMENTAS - BONÉ, MATERIAL EM 100% ALGODÃO,
TAMANHO G, COM AJUSTE NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA.
CatMat: 8664 - MALETA FERRAMENTAS , CAIXA DE FERRAMENTA NOME

R$19,00
D a t a : 11/12/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:1282018 / UASG:120632
Lote/Item: /55
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: UND
U F : PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

28.997.034/0001-11
* VENCEDOR *

MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$19,00

Marca: N.C
Fabricante: N.C
M o d e l o : BONE
Descrição: BONÉ, MATERIAL EM 100% ALGODÃO, TAMANHO G, COM AJUSTE NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA. Declaramos que Somos Microempresa -ME; De
claramos que somos optantes do Simples Nacional; Declaramos que os preços estão incluso todas as despesas, inclusive as despesas tributarias, alíquota de I
CMS, frete, impostos, encargos sociais, diretos e indiretos, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação; Declaramo
s que concordamos com todas as exigências do presente edital e seus anexos.

Item 2: Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m.
Quantidade

Descrição

1.000 Unidades

Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m.

R$18,34
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
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,
de impressão digital e de comunicação visual, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..
Descrição: L O N A - SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100%
algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso
externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)
CatMat: 19313 - LONA , LONA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R$18,34
D a t a : 21/11/2018 08:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:158124
Lote/Item: /61
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2018 14:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.672
Unidade: unidade
U F : GO

VALOR DA PROPOSTA FINAL
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29.136.844/0001-46
* VENCEDOR *

MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

R$11,58

Marca: Max
Fabricante: Máximo Industria - ME
M o d e l o : Max Sacola
Descrição: Sacola ecológica - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo 35x
25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen. COT
A RESERVADA 25% Marca: Max. Modelo: Max Sacola . Entrega: 10 dias. Pagamento: 30 dias. Validade da proposta: 60 dias. Amostra: 72 horas.

11.593.690/0001-56

ANDREA C. SCHUCKES BOMM EPP

R$11,60

Marca: Caco e Deia
Fabricante: Andrea C. Schuckes Bomm Eireli EPP
M o d e l o : Sacola
Descrição: Sacola ecológica - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo 35x
25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen. COT
A RESERVADA 25%. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

05.881.661/0001-97

CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS, PRODUTOS E SERVICOS ES

R$12,19

Marca: CIDADE MAIS
Fabricante: CIDADE MAIS
M o d e l o : CIDADE MAIS
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

19.106.828/0001-57

BABINSKI BOLSAS EIRELI - EPP

R$13,47

Marca: BSk Bolsas
Fabricante: Babinski Bolsas Eireli EPP
M o d e l o : Sacola
Descrição: Sacola ecológica - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo 35x
25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen. COT
A RESERVADA 25%. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

15.427.573/0001-73

H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP

R$13,48

Marca: Future Brindes
Fabricante: NACIONAL
M o d e l o : 15,00
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

29.253.577/0001-97

ROGER ANDRE BRAUN

R$14,51

Marca: RMB
Fabricante: RMB
M o d e l o : RMB
Descrição: Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bol
so externo 35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou s
ilkscreen. COTA RESERVADA (25%)

14.272.952/0001-79

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-ME

R$14,98

Marca: Eco
Fabricante: Vera Lúcia - EPP
M o d e l o : Eco Sacola
Descrição: Sacola ecológica - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo 35x
25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen. COT
A RESERVADA 25% Marca: Eco. Modelo: Eco Sacola . Entrega: 10 dias. Pagamento: 30 dias. Validade da proposta: 60 dias. Amostra: 72 horas.

13.806.931/0001-23

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME

R$16,00

Marca: eumac
Fabricante: eumac
M o d e l o : ECOBAG
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

14.505.081/0001-96

ARIANA BARBOSA PITHAN 97600415100

R$20,67
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Marca: TB
Fabricante: TB
M o d e l o : LONA
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

03.145.635/0001-75

BR - SINALIZADORA LTDA - ME

R$20,67

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
M o d e l o : 2018/2018
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

16.561.461/0001-73

TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

R$20,67

Marca: SUZANO
Fabricante: SUZANO
M o d e l o : SACOLA
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

19.751.273/0001-04

CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI - ME

R$20,67

Marca: SUZANO
Fabricante: VOTORATIM
M o d e l o : SUPERGRAFICA
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

07.851.907/0001-03

GAB GOIAS ARTES BRINDES LTDA - ME

R$30,00

Marca: GAB PLACAS
Fabricante: GAB PLACAS
M o d e l o : 2018
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

07.579.663/0001-51

A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA

R$30,00

Marca: Eficaz
Fabricante: Eficaz
M o d e l o : Eficaz
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

07.338.845/0001-30

ARM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

R$30,00

Marca: Propria
Fabricante: BP
M o d e l o : ECO
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)

18.928.346/0001-10

R S XAVIER - EPP

R$1.000,00

Marca: RS
Fabricante: RS
M o d e l o : RS
Descrição: SACOLA ECOLÓGICA - Tamanho: 42x32x7cm; - Bolsa em lona 100% algodão natural, alça de mão em fita de nylon colorida ajustável, bolso externo
35x25cm coberto por pvc cristal, zíper e botão imantado; - Gramatura do bolso externo: 235 g/m2 - Acabamento: personalização em policromia ou silkscreen.
COTA RESERVADA (25%)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011353-52.2018.6.02.8502

Unidade

1

500

Boné Ecológico. CATMAT: 150489

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

ARS Brasil -Art Cor, doc. 0485439

14,80

TOP Brindes, doc. 0486560

13,95

-1,48

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0487560

12,13

-3,30

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0487560

17,28

1,85

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0487560

19,00

3,57

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
15,78%

Q = quantidade de valores obtidos

Não aplicável

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

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

-0,63

15,43

5

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

2,43

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

(Preço Unitário)

15,43

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-2. (0487686)

7.715,00
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0011353-52.2018.6.02.8502

Unidade

2

1.000

Sacola Ecológica. CATMAT: 450749

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

ARS Brasil -Art Cor, doc. 0485439

16,80

Eco Brindes, doc. 0485640

7,80

-8,41

7,80

TOP Brindes, doc. 0486560

25,50

9,29

Desconsiderado

Unity Brindes, doc. 0486575

10,00

-6,21

10,00

Banco de Preços, doc. 0487560

18,34

2,13

18,34

Cotação Internet. Memory, doc. 0487571

18,80

2,59

18,80

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
36,26%

Q = quantidade de valores obtidos

16,80

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

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

0,59

16,21

6

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

5,88

14,35

ESTIMATIVA

Total Estimado

(Preço Unitário)

14,35

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-2. (0487686)

14.350,00
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INFORMAÇÃO Nº 217 - 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 1101 (0476632), termo de referência (0476668) e
modelos (0476691 e 0476687) .
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
instrução, despacho GDG 0480620.
3- Realizada a pesquisa de preços mediante consulta ao mercado,
sítios eletrônicos e ferramenta banco de preços, conforme planilhas
de estimativa de preços (0487686) obtivemos o valor total de R$
22.065,00 (vinte e dois mil sessenta e cinco reais) para a pretendida
aquisição. Tramitam ainda os procedimemtos PAs 001143583.2018.6.02.8502 e 0011417-62.2018.6.02.8502, 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 217 (0487688)
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 15/01/2019, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 15/01/2019, às 13:20, 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
0487688 e o código CRC FD8A67DA.

0011353-52.2018.6.02.8502

Informação 217 (0487688)

0487688v6
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
À Seção de Gestão Orçamentária.
Assunto: Efetuação de reserva de crédito.
Senhor Chefe,
Evoluo o presente a Vossa Senhoria para que seja
efetuada a necessária reserva de crédito, no valor de R$ 22.065,00
(vinte e dois mil sessenta e cinco reais), para custeio da contratação
pretendida por este Tribunal, cujo objeto é a aquisição de brindes
ecológicos personalizados, na forma especiﬁcada no Termo de
Referência EJE de evento SEI 0476668.
Após, evoluir os autos à Seção de Licitações e Contratos,
para elaboração de minuta de edital do pregão eletrônico, onde
deverão ser considerados como itens de um mesmo pregão, tanto os
itens deste procedimento, quanto os elencados no Procedimento
SEI 0011435-83.2018.6.02.8502, visto tratar-se de aquisição de
objetos de mesma natureza.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2019, às 17:02, 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
0488776 e o código CRC 5F0BEE0C.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0488776

0488776v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
29/01/19 17:11
USUARIO : HEBERTH
DATA EMISSAO : 29Jan19
NUMERO : 2019PE000031
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA EJE. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUSIÇÃO DE SACOLAS E BONÉS
ECOLÓGICOS.
PA 0011353-52.2018.6.02.8502
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA CONSUM
22.065,00

LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH
UG : 070011 29Jan19 16:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 29/01/2019, às 16:11, 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
0493745 e o código CRC 6315487D.

0011353-52.2018.6.02.8502

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0493745

0493745v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PE n. 31/2019
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 30/01/2019, às 16:48, 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
0494369 e o código CRC 9B7CC9CF.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0494369
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011353-52.2018.6.02.8502
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 – bonés e sacolas ecológicos, 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 –
bonés e sacolas ecológicos, 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
envio do modelo pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
2.2.
O prazo máximo para a entrega final será de 20 (vinte) dias, contados após a
aprovação da amostra pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
3 – DA PARTICIPAÇÃO

Minuta de edital (0497610)
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3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
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.

Minuta de edital (0497610)
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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$
22.065,00 (vinte e dois mil e sessenta e cinco reais), sendo R$ 7.715,00 (sete mil e
setecentos e quinze reais) para o item 1 e R$ 14.350,00 (quatorze mil e trezentos e
cinquenta reais) para o item 2, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula 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
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.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação,
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da
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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.
9.4.
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.
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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.
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
15.1.
A entrega final dos materiais deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias após a
aprovação das amostras, conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de
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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
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

Minuta de edital (0497610)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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.
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

Minuta de edital (0497610)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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.
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
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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:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
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b) Entregar as amostras do material no prazo de 10 (dez) dias após o envio
dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, conforme disposto no
item 2 deste Edital;
c) Entregar os materiais, definitivamente, no prazo de 20 (vinte) dias após a
aprovação das 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) 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.
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Lei

nº
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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 - Descrição dos Itens e Quantitativo;
ANEXO I-A – Modelos dos bonés e das sacolas ecológicos;
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
Aquisição dos seguintes itens:
01 – Bonés Ecológicos;
02 – Sacolas Ecológicas.
Quantidade do Objeto
Item 01 – 500 (quinhentos) bonés ecológicos (Modelo 0476691);
Item 02 – 1.000 (um mil) sacolas ecológicas (modelo 0476687).
Especificação do Objeto
Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com
regulagem na parte de trás do Boné. O produto pode ser personalizado com a arte em até
4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente, lateral e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 02 do presente Termo de
Referência.
Cor: Natural;
Dimensão da impressão:
Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;
Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;
Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.
Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser
personalizado com a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte
impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 03
do presente Termo de Referência.
Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
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Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.
Justificativa
As camisetas, bonés e sacolas serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do
exercício para os jovens de 10 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas
Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas
palestras que são oferecidas pela EJE/AL. Serão distribuídos, inclusive, como brindes nos
ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que acontecem anualmente neste tribunal,
organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental, como
também distribuímos esse material nos cursos realizados por esta escola.
Arte final
Serão disponibilizadas em
modelos 0476687 e 0476691.

arquivos

no

formato

CDR

(corel

draw),

conforme

Prazo de Entrega da Amostra
Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.
Prazo de Entrega Final
Até 20 (vinte) 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 57046000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextasfeiras.
Unidade Fiscalizadora
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.
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ANEXO I–A
BONÉS ECOLÓGICOS
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ANEXO I–A (continuação)
SACOLAS ECOLÓGICAS

Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

Minuta de edital (0497610)

( ) Sim

( ) Não

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 85

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 855 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo –
bonés e sacolas ecológicos.

À SAD

Senhor Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo – bonés e sacolas 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.

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.”

Informação 855 (0497621)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 86

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/02/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/02/2019, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/02/2019, às 14:43, 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
0497621 e o código CRC 3DFDEA4E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2019.

Reporto-me à Informação 855, da SLC (0497621),
para submeter a minuta de evento 0497610 à análise da
Assessoria Jurídica.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2019, às 18:23, 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
0499184 e o código CRC 2511B818.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011353-52.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: ANÁLISE DE EDITAL - MATERIAL DE CONSUMO

Parecer nº 268 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de pretensão de aquisição de material de
consumo para atender a demanda da Escola Judiciária
Eleitoral para o presente exercício, consoante Termo de
Referência (0476668) elaborado pela EJE.
2. DO PROCEDIMENTO

O Termo de Referência foi aprovado pelo Senhor
Diretor da EJE, no despacho 0479003.
Em seguida, a Seção de Compras realizou a
pesquisa de preços mediante consulta ao mercado, sítios
eletrônicos e ferramenta banco de preços, conforme planilhas
de estimativa de preços (0487686) obtendo o valor total de R$
22.065,00 (vinte e dois mil sessenta e cinco reais) para a
pretendida aquisição, conforme Informação (0487688).
Aquela unidade sugeriu, então, a realização de
certame licitatório para a aquisição pretendida, na forma
eletrônica da modalidade pregão, nos termos da Lei nº
10.520/2002 c/c o Decreto nº 5.450/2005, com participação
exclusiva de pequenas e microempresas.
No evento 0493745, consta a reserva de crédito.
Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de
edital (0497610). No evento 0497621, tem-se a justiﬁcativa da
SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
de participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007; a divulgação dos preços orçados; bem
como acerca dos ajustes efetuados na minuta.
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c o 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, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
aquisição de material de consumo – bonés e sacolas
ecológicos.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, a cargo da
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, como parece ser o
presente caso.
Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase 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 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 preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.
Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
e empresas de pequeno porte.
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina 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
pertinente lista de veriﬁcação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia.
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.

Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário
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

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA
3

O
Termo
de
Referência
contém
justiﬁcativa da necessidade pública que SIM
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demanda a futura contratação?
4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

N/A

10

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

N/A

11

A exigência da capacitação 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 atestados independentes N/A
para cada capacitação técnica a ser
comprovada?

15

O
Termo
justiﬁcativa
técnica?

16

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

17

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

18

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

19

de
para

N/A

Referência
contém
vistoria e/ou visita N/A

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

N/A

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 ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM

22

O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

NÃO
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0479003
23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente?

SIM

Falta
aprovação
da SAD

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 exame
SIM
da unidade demandante, conforme o caso?

SIM

0487688

0487686

MINUTA DO EDITAL
Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34 da Lei n.
11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em vínculo empregatício entre o
obreiro e a contratada)
28

A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, em face do valor estimado para o SIM
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 Cooperativa), limitado, no caso de N/A
empate, às propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

31

0497610

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
N/A
adquiridos e 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 contratação (caso previsto o tratamento N/A
favorecido e diferenciado)?

Competitividade
33

Os autos do processo administrativo estão instruídos com justiﬁcativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que tenham potencial para reduzir o universo de SIM
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 unitários afetos aos bens/serviços que serão N/A
adquiridos?

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

40

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de habilitação econômicoNÃO
financeira?

41

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

42

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

SIM

NÃO

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata
43

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

44

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

Parecer 268 (0499636)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 92

0497610

45

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

46

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

47

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

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

irreajustável

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
53

54

55

56

As normas que dispõem sobre margem de preferência foram observadas?

SIM

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 Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07
Foi veriﬁcada a eventual incidência das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
8.538/15, devidamente justificada, a afastar a exclusividade?

SIM

N/A

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

Em curso

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?

Próxima
fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05
58

Consta a publicação do aviso de edital?

Próxima
fase

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

59

60

Próxima
fase

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
divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção de registro de preços? Caso N/A
negativo, existe justificativa?

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
61

Os autos do processo contêm documento
orçamentários para suportar a despesa?

62

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

63

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

5.

indicativo

da

existência

de

recursos

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Sem embargo, para bom andamento do feito,
convém observar os itens 2 e 23 da tabela de veriﬁcação
acima.
mister:

Quanto às alterações na minuta do edital, faz-se
a) no anexo I (Termo de Referência) excluir a menção a camisetas, já que o
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objeto são bonés e sacolas ecológicas;
b) veriﬁcar a repetição da numeração da
seção 9 (duplicidade de itens 9.4).
Assim sendo, seguem os autos
à
Secretaria
de
Administração,
para
aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 11/02/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/02/2019, às 18:21, 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
0499636 e o código CRC 43DDD748.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.

À COMAP.
Sra. Coordenadora,
Retorno os autos a essa unidade para dar
cumprimento ao Despacho 0488776, segunda parte, após
reuni-los com os autos do SEI 0011435-83.2018.6.02.8502.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2019, às 15:36, 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
0503920 e o código CRC DA4EBEBD.

0011353-52.2018.6.02.8502
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos
cumprimento do Despacho GSAD 0503920.

para

o

estrito

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/02/2019, às 09:37, 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
0506069 e o código CRC BB88C1F7.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011353-52.2018.6.02.8502
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 – bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis ecológicos e personalizados,
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 –
bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis ecológicos e personalizados, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA
2.1.
Quanto aos itens 1 e 2, haverá necessidade de apresentação de amostra, que
deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o envio do modelo pela
Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
2.2.
O prazo máximo para a entrega final dos itens 1 e 2 será de 20 (vinte) dias,
contados a partir do recebimento pela contratada da manifestação da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas aprovando a amostra.
2.3.
O prazo de entrega dos itens 3 e 4 será de 30 dias corridos, contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail.
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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.
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.
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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
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
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para efeito de escalonamento de
proponente na execução contratual.

ofertas,

mas

vincularão

o

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.
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.
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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.
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
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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, de R$ 7.715,00 (sete mil e
setecentos e quinze reais) para o item 1, de R$ 14.350,00 (quatorze mil e trezentos e
cinquenta reais) para o item 2, de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais)
para o item 3 e de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para o item 4, 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.
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
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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 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.
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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.
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.
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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.
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
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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 dos materiais deverá ocorrer 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) 33281947, 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.
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.
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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.
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;
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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:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Quanto aos itens 1 e 2, entregar as amostras do material no prazo de 10
(dez) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital;
c) Quanto aos itens 1 e 2, entregar os materiais, definitivamente, no prazo de
20 (vinte) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital;
d) Quanto aos itens 3 e 4, entregar os materiais, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, conforme disposto no item 2 deste Edital;
e) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
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todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado
pelo fornecedor;
g) 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;
h) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
i) 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;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto
da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
l) 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;
m)Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato; e
n) 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
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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.
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 - Termos 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.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 1 E 2
Objeto
Aquisição dos seguintes itens:
01 – Bonés Ecológicos;
02 – Sacolas Ecológicas.
Quantidade do Objeto
Item 01 – 500 (quinhentos) bonés ecológicos (Modelo 0476691);
Item 02 – 1.000 (um mil) sacolas ecológicas (modelo 0476687).
Especificação do Objeto
Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com
regulagem na parte de trás do Boné. O produto pode ser personalizado com a arte em até
4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente, lateral e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 02 do presente Termo de
Referência.
Cor: Natural;
Dimensão da impressão:
Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;
Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;
Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.
Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser
personalizado com a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte
impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 03
do presente Termo de Referência.
Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.
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Justificativa
Os bonés e sacolas serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do exercício
para os jovens de 10 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e
Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que
são oferecidas pela EJE/AL. Serão distribuídos, inclusive, como brindes nos ciclos de
palestras sobre o meio ambiente, que acontecem anualmente neste tribunal, organizados
por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental, como também
distribuímos esse material nos cursos realizados por esta escola.
Arte final
Serão disponibilizadas em
modelos 0476687 e 0476691.

arquivos

no

formato

CDR

(corel

draw),

conforme

Prazo de Entrega da Amostra
Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.
Prazo de Entrega Final
Até 20 (vinte) 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 57046000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextasfeiras.
Unidade Fiscalizadora
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 3 E 4
a. Objeto
Aquisição de canetas e lápis ecológicos e personalizados, para serem distribuídos nos
eventos direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de
responsabilidade social, entre outras atividades da EJE/AL.
b. Especificações
ITEM 3 - Caneta - Modelo A - Caneta ecológica com corpo 100% em papel e madeira,
com cargas de tintas em azul, vermelho e preto (modelo 0477513).
Medida- 15 cm
ITEM 4 - Lápis com Borracha - Modelo B - Lápis Ecológicos, produzido com 40% de
material reciclado pré-consumo (sobras da produção de embalagens) ou de madeira de
reflorestamento (modelo 0477512).
Medida –com borracha 19 cm

Impressão - 4 x 0 cores
c. Quantidade
ITEM 3 - 1500 canetas
ITEM 4 - 1.000 lápis com borracha
d. Justificativa
As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do
exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, inseridos nos Programas
Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas
participações nas palestras oferecidas pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos,
seminários e congressos que são realizados anualmente.
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A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício
do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.
e. Artefinal
A arte das canetas e lápis ecológicos será disponibilizada em arquivos finalizados no
formato CDR (corel draw), conforme modelos A e B.
f. Local deEntrega
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.

Maceió, 12/12/2018

DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE
Analista Judiciário
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ANEXO I–A
BONÉS ECOLÓGICOS ITEM 1
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SACOLAS ECOLÓGICAS ITEM 2

Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0506383)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 119

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Caneta - Modelo A – ITEM 3
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Lápis com Borracha - Modelo B – ITEM 4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
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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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

À SAD,
com minuta de edital alterada, conforme solicitado
por Vossa Senhoria, a ﬁm de incluir o objeto do PA SEI
0011435-83.2018.6.02.8502 na presente minuta.
Também foram feitos os ajustes solicitados pela AJDG no parecer 268 (evento SEI 0499636).
Solicito ratiﬁcação quanto a alteração promovida
no termo de referência para os itens 3 e 4, em que foi
indicado o objeto de cada item (item 3 - caneta e item 4 lápis).
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/02/2019, às 12:06, 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
0506386 e o código CRC 66EE6F91.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho SLC 0506386

0506386v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.

Ratiﬁco a alteração noticiada no
SLC 0506386 e devolvo o feito à análise da AJ-DG.

Despacho

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 14:17, 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
0510142 e o código CRC 353683AC.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0510142

0510142v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.

À SAD,

Para atendimento do que recomendado no Parecer
nº 268 (0499636), in fine, acerca dos itens 2 e 23 da tabela de
veriﬁcação constante no referido parecer, desta feita
abarcando também os itens 3 e 4 do termo de referência.
Atencioasamente.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/03/2019, às 18:20, 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
0510851 e o código CRC 2C977FFB.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho AJ-DG 0510851

0510851v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.

À Assessoria Jurídica
Senhor Assessor,
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0510851, esclareço
que as aquisições programadas pela EJE integrarão o plano de
contratações
objeto
do
PA 0010680-13.2018.6.02.8000,
considerando as dotações orçamentárias especíﬁcas para a
demanda.
Adicionalmente, aprovo, para que surta seus efeitos
jurídicos, o Termo de Referência na versão que integra a
minuta do edital (0506383), inclusive no que respeita aos
itens 3 e 4 dele constante (canetas e lapis personalizados para
ações educativas).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2019, às 20:02, 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
0510912 e o código CRC 1BB7D241.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0510912

0510912v1
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011353-52.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: ANÁLISE DE EDITAl. LICITAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO.

Parecer nº 419 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de pretensão de aquisição de material de
consumo (bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis
ecológicos,
personalizados) para atender a demanda da
Escola
Judiciária
Eleitoral
para
o
presente
exercício,
consoante
termos
de
referência
(0476668 e 0477477 ) elaborados pela EJE.
Retornam os autos a esta Assessoria Jurídica, após
o atendimento das diligências recomendadas ao ﬁnal do
Parecer nº 268 (0499636).
Ao ensejo, a minuta do edital foi ajustada
(0506383), para proceder às alterações recomendadas pelo
Senhor Secretário de Administração (0503920), para incluir
no mesmo edital os itens elencados no Procedimento
SEI 0011435-83.2018.6.02.8502, visto tratar-se de aquisição
de objetos de mesma natureza.
Assim, em complementação ao Parecer nº
268 (0499636), esta Assessoria Jurídica aprova, em face de
sua regularidade jurídica e nos termos do parágrafo único do
Art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta de edital de pregão
(0506383), na forma eletrônica, do tipo menor preço por
item, objetivando a aquisição de material de consumo – bonés
ecológicos, sacolas ecológicas, canetas ecológicas e lápis
ecológicos, personalizados, tudo de acordo com requisição
promovida pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/03/2019, às 09:38, 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
0511015 e o código CRC 819C97BF.

0011353-52.2018.6.02.8502

0511015v7

Parecer 419 (0511015)
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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 – bonés ecológicos, sacolas ecológicas,
canetas ecológicas e lápis ecológicos, personalizados, de acordo
com a requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas (EJE/AL), nos termos da minuta 0506383, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer
419 (0511015), em complemento ao Parecer 268 (0499636).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/03/2019, às 13:07, 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
0511240 e o código CRC 46E1A4DC.

0011353-52.2018.6.02.8502

Conclusão GDG 0511240

0511240v1
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0011353-52.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO

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

Decisão nº 753 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Com base no Parecer da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral nº
419 (0511015), que complementou a análise do Parecer nº 268 (0499636),
aprovo a minuta do edital de pregão constante do evento 0506383.
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.
Determino, por ﬁm, que haja a inclusão, no mesmo edital, dos
itens elencados no Procedimento SEI 0011435-83.2018.6.02.8502, em razão da
identidade dos bens a serem objeto de aquisição, como sugere a Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral no Parecer 419 (0511015).
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
0511880 e o código CRC 83C775BC.

0011353-52.2018.6.02.8502

0511880v3

Decisão 753 (0511880)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 129

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

À SLC, para ﬁel cumprimento da Decisão 753
(0511880).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2019, 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
0513283 e o código CRC 0EC3AAC6.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho GSAD 0513283

0513283v1

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 130
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019
PROCESSO Nº: 0011353-52.2018.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 03 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 – bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis ecológicos e personalizados,
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 –
bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis ecológicos e personalizados, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA
2.1.
Quanto aos itens 1 e 2, haverá necessidade de apresentação de amostra, que
deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o envio do modelo pela
Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
2.2.
O prazo máximo para a entrega final dos itens 1 e 2 será de 20 (vinte) dias,
contados a partir do recebimento pela contratada da manifestação da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas aprovando a amostra.
2.3.
O prazo de entrega dos itens 3 e 4 será de 30 dias corridos, contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
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.
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
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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
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.
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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.
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
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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.
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.
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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, de R$ 7.715,00 (sete mil e
setecentos e quinze reais) para o item 1, de R$ 14.350,00 (quatorze mil e trezentos e
cinquenta reais) para o item 2, de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais)
para o item 3 e de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para o item 4, 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.
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
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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 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.
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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.
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.
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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.
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
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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 dos materiais deverá ocorrer 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) 33281947, 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.
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.
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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.
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;
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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:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Quanto aos itens 1 e 2, entregar as amostras do material no prazo de 10
(dez) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital;
c) Quanto aos itens 1 e 2, entregar os materiais, definitivamente, no prazo de
20 (vinte) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital;
d) Quanto aos itens 3 e 4, entregar os materiais, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, conforme disposto no item 2 deste Edital;
e) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
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todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado
pelo fornecedor;
g) 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;
h) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
i) 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;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto
da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
l) 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;
m)Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato; e
n) 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
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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.
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 - Termos 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.
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Maceió/AL, 19 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 PARA OS ITENS 1 E 2
Objeto
Aquisição dos seguintes itens:
01 – Bonés Ecológicos;
02 – Sacolas Ecológicas.
Quantidade do Objeto
Item 01 – 500 (quinhentos) bonés ecológicos (Modelo 0476691);
Item 02 – 1.000 (um mil) sacolas ecológicas (modelo 0476687).
Especificação do Objeto
Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com
regulagem na parte de trás do Boné. O produto pode ser personalizado com a arte em até
4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente, lateral e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 02 do presente Termo de
Referência.
Cor: Natural;
Dimensão da impressão:
Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;
Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;
Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.
Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser
personalizado com a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte
impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 03
do presente Termo de Referência.
Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.
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Justificativa
Os bonés e sacolas serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do exercício
para os jovens de 10 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e
Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que
são oferecidas pela EJE/AL. Serão distribuídos, inclusive, como brindes nos ciclos de
palestras sobre o meio ambiente, que acontecem anualmente neste tribunal, organizados
por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental, como também
distribuímos esse material nos cursos realizados por esta escola.
Arte final
Serão disponibilizadas em
modelos 0476687 e 0476691.

arquivos

no

formato

CDR

(corel

draw),

conforme

Prazo de Entrega da Amostra
Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.
Prazo de Entrega Final
Até 20 (vinte) 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 57046000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextasfeiras.
Unidade Fiscalizadora
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 3 E 4
a. Objeto
Aquisição de canetas e lápis ecológicos e personalizados, para serem distribuídos nos
eventos direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de
responsabilidade social, entre outras atividades da EJE/AL.
b. Especificações
ITEM 3 - Caneta - Modelo A - Caneta ecológica com corpo 100% em papel e madeira,
com cargas de tintas em azul, vermelho e preto (modelo 0477513).
Medida- 15 cm
ITEM 4 - Lápis com Borracha - Modelo B - Lápis Ecológicos, produzido com 40% de
material reciclado pré-consumo (sobras da produção de embalagens) ou de madeira de
reflorestamento (modelo 0477512).
Medida –com borracha 19 cm

Impressão - 4 x 0 cores
c. Quantidade
ITEM 3 - 1500 canetas
ITEM 4 - 1.000 lápis com borracha
d. Justificativa
As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do
exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, inseridos nos Programas
Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas
participações nas palestras oferecidas pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos,
seminários e congressos que são realizados anualmente.

Edital do PE nº 08/2019 (0516426)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 149

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício
do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.
e. Artefinal
A arte das canetas e lápis ecológicos será disponibilizada em arquivos finalizados no
formato CDR (corel draw), conforme modelos A e B.
f. Local deEntrega
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.

Maceió, 12/12/2018

DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE
Analista Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I–A
BONÉS ECOLÓGICOS ITEM 1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SACOLAS ECOLÓGICAS ITEM 2

Escola Judiciária Eleitoral

TRE/AL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Caneta - Modelo A – ITEM 3
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Lápis com Borracha - Modelo B – ITEM 4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 5 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019

PROCESSO Nº: 0011353-52.2018.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 03 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 – bonés e sacolas ecológicos, e canetas e
lápis ecológicos e personalizados, 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. Aplicamse 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 –
bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis ecológicos e personalizados,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste Edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRAZO DA ENTREGA
2.1. Quanto aos itens 1 e 2, haverá necessidade de apresentação de amostra,
que deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o envio do
modelo pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
2.2. O prazo máximo para a entrega final dos itens 1 e 2 será de 20 (vinte) dias,
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contados a partir do recebimento pela contratada da manifestação da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas aprovando a amostra.
2.3. O prazo de entrega dos itens 3 e 4 será de 30 dias corridos, contados do
recebimento da Nota de Empenho por e–mail.
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.
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).
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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
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
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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 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
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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.
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, de R$ 7.715,00
(sete mil e setecentos e quinze reais) para o item 1, de R$ 14.350,00 (quatorze
mil e trezentos e cinquenta reais) para o item 2, de R$ 2.325,00 (dois mil
trezentos e vinte e cinco reais) para o item 3 e de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais) para o item 4, 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
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

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.
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.
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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.
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@treal.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
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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.
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
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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 dos materiais deverá ocorrer 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 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.
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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.
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.
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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.
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) I = 0,0001644
365 365
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;
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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:
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste
Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Quanto aos itens 1 e 2, entregar as amostras do material no prazo de 10
(dez) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital;
c) Quanto aos itens 1 e 2, entregar os materiais, deﬁnitivamente, no prazo de
20 (vinte) dias, conforme disposto no item 2 deste Edital;
d) Quanto aos itens 3 e 4, entregar os materiais, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, conforme disposto no item 2 deste Edital;
e) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios;
f)
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;
g) 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;
h) Fornecer produtos novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade
com este edital e seus anexos;
i) 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;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
l) 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;
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato; e
n) 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
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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
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 - Termos 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
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Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 19 de março de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ENCONTRAM-SE NO DOCUMENTO (Evento
SEI nº 0516426).

Em 19 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/03/2019, às 14:45, 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
0516430 e o código CRC 6DE049C9.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 70011

Nº 54, quarta-feira, 20 de março de 2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio da
Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à
empresa JAMILE DA PAIXÃO FIUZA - ME, CNPJ nº 26.201.702/0001-27, com endereço em local
incerto ou não sabido, que tramita neste Órgão, no Processo PAD 12.677/2017, procedimento
administrativo de apuração de responsabilidade por suposta conduta ilícita praticada durante o
Pregão Eletrônico n.º 28/2017, com infração à condição 18.1, "c" e/ou inciso "a" do
Instrumento Convocatório, consistente em fazer declaração falsa e/ou não manter a proposta
injustificadamente, que poderá resultar na aplicação da sanção de impedimento de licitar do
art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e INTIMA a empresa para, querendo, oferecer defesa no prazo de
10 (dez) dias, contados da data da publicação deste Edital. Fica, ainda, ciente da continuidade
do citado procedimento, independentemente de manifestação, na forma da Lei 9.874/99, art.
26, V.
Autos com vista franqueada aos interessados.

Processo: 0011353-52.2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - bonés e sacolas
ecológicos, e canetas e lápis ecológicos e personalizados, conforme especificações descritas
nos Anexos I e I-A do Edital.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 20/03/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00008-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 20/03/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 19/03/2019) 70011-00001-2019NE000032

Salvador-BA, 18 de março de 2019.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA
Chefe da Seção de Licitações

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 - SRP

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 12351/2018), que tem por objeto a aquisição de gêneros de
alimentação, conforme segue: item 1) J G COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI (CNPJ nº
14.141.553/0001-79); item 3) LÁZARO JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO (CNPJ nº
31.099.961/0001-29); item 4) DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ nº
64.106.552/0001-61); itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10) TL COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI
(CNPJ nº 18.843.338/0001-70); item 14) REQUINTE COM. DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ nº
04.069.015/0001-67); item 15) L A FELIX (CNPJ nº 06.090.689/0001-79). Nega provimento
ao recurso interposto pela empresa FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TI E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (CNPJ nº 04.163.171/0001-92). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
01/03/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio da
Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à
empresa L.L DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ nº 27.529.241/0001-89, com endereço em local incerto
ou não sabido, que tramita neste Órgão, no Processo PAD 16752/2018, procedimento
administrativo de apuração de responsabilidade por suposta conduta ilícita praticada durante o
Pregão Eletrônico n.º 54/2018, com infração à condição 16.1, alínea "e", consistente em deixar
de enviar documentação exigida em Edital, que poderá resultar na aplicação da sanção de
impedimento de licitar do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e INTIMA a empresa para, querendo,
oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste Edital. Fica
ainda ciente da continuidade do citado procedimento, independentemente de manifestação,
na forma da Lei 9.874/99, art. 26, V.
Autos com vista franqueada aos interessados.

RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral
Em exercício

Salvador-BA, 18 de março de 2019.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA
Chefe da Seção de Licitações

AVISO DE PENALIDADE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Referente ao PAD 10461/2018, que trata da aplicação de penalidades em
conformidade com Edital de Pregão Eletrônico n. 14/2018. Orgão: Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas. Empresa: CG GONÇALVES-EPP, CNPJ: 24.311.594/0001-10.
Penalidades: 1) impedimento de licitar e de contratar com a União pelo período de 02
(dois) anos, em conformidade com o Item 19.4, alínea b e pela dosimetria prevista no § 1º
do art. 2º da Portaria 364/2017 - TRE/AM, por se tratar de material que seria destinado à
utilização nas Eleições 2018; 2) Cancelamento do valor correspondente aos itens não
entregues da Nota de Empenho 2018NE000792, bem como o cancelamento das Notas de
Empenho 2018NE000791 e 2018NE000793; e 3) Cancelamento da ata de registro de preços
nº 30/2018. Data da decisão: 1º de março de 2019.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio
da Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente
à empresa LISBOA CONSTRUÇÕES ENTRETENIMENTOS E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ nº
12.342.574/0001-27, com endereço em local incerto ou não sabido, que tramita neste
Órgão, no Processo PAD 14156/2018, procedimento administrativo de apuração de
responsabilidade por suposta conduta ilícita praticada durante o Pregão Eletrônico n.º
39/2018, com infração à condição 16.1, inciso "e", consistente em deixar de enviar
documentação exigida em Edital, que poderá resultar na aplicação da sanção de
impedimento de licitar do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e INTIMA a empresa para,
querendo, oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste
Edital. Fica ainda ciente da continuidade do citado procedimento, independentemente de
manifestação, na forma da Lei 9.874/99, art. 26, V.
Autos com vista franqueada aos interessados.

RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral
Substituto

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Salvador-BA, 18 de março de 2019.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA
Chefe da Seção de Licitações

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo: (PAD) 433/2018. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 03/2018, Serviço
de lavanderia para togas. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: A. CARREIRA DA COSTA & CIA LTDA - ME. Fundamentação Legal: Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores, em especial o Art. 57, inc. II. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de
20/03/2019 a 19/03/2020. Assinam: Desdor JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo
Contratante, e a Sra. JÉSSICA PRESTES CARREIRA, pela Contratada.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio da
Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à
empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, CNPJ nº 18.192.731/0001-41, com endereço
em local incerto ou não sabido, que tramita neste Órgão, no Processo PAD 12478/2016,
procedimento administrativo de apuração de responsabilidade por suposta conduta ilícita
praticada durante o Pregão Eletrônico n.º 11/2016, com infração à condição 12.4, alínea "e" do
Instrumento Convocatório, consistente em deixar de entregar documento de habilitação, que
poderá resultar na aplicação da sanção de impedimento de licitar do art. 7º da Lei nº
10.520/2002, e INTIMA a empresa para, querendo, oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da publicação deste Edital. Fica ainda ciente da continuidade do citado
procedimento, independentemente de manifestação, na forma da Lei 9.874/99, art. 26, V.
Autos com vista franqueada aos interessados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato 004/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Município de Tanquinho. OBJETO: Comodato de Imóvel.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 579 e segs. do CC e a Lei 8.666/93. PAD n.º 13.988/2017.
VIGÊNCIA: Da assinatura até 31.12.2019. ASSINATURA: 18/3/2019 SIGNATÁRIOS: Fabíola
Mazzei Vitório, pelo TRE /BA, e o Sr. Luedson Soares Santos, pelo Comodante.

Salvador-BA, 18 de março de 2019.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA
Chefe da Seção de Licitações

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa G.M DE BARROS EIRELI ME para eventual contratação de serviços gráficos. 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: 10508/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na
Imprensa Oficial. ASSINATURA: 25/02/2019 SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TREBA, e o Sr. Gilderson Marques de Barros, pelo Fornecedor.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio da
Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à
empresa MILLARTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI, CNPJ nº 66.470.303/0001-86,
com endereço em local incerto ou não sabido, que tramita neste Órgão, no Processo PAD
16354/2018, procedimento administrativo de apuração de responsabilidade por suposta
conduta ilícita praticada durante o Pregão Eletrônico n.º 53/2018, com infração à condição
18.1, inciso "e", consistente em deixar de apresentar documentação exigida em Edital, que
poderá resultar na aplicação da sanção de impedimento de licitar do art. 7º da Lei nº
10.520/2002, e INTIMA a empresa para, querendo, oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da publicação deste Edital. Fica ainda ciente da continuidade do citado
procedimento, independentemente de manifestação, na forma da Lei 9.874/99, art. 26, V.
Autos com vista franqueada aos interessados.
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Item

Especificação

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

17

Cartão

4.000

R$ 0,11

18

Cartão

2.000

R$ 0,25

19

Cartão

1.000

R$ 0,45

20

Cartão

500

R$ 0,49

21

Pasta

1.000

R$ 0,60

22

Pasta

4.000

R$ 0,80

23

Pasta

20.000

R$ 0,43

24

Cartaz

4.000

R$ 0,40

25

Cartaz

1.000

R$ 0,65

26

Cartaz

1.000

R$ 0,80

27

Cartaz

1.000

R$ 0,89

28

Cartaz

1.000

R$ 0,80

29

Convite

5.000

R$ 0,70

30

Convite

3.000

R$ 0,26

31

Envelope

3.000

R$ 0,65

32

Envelope

1.500

R$ 0,80

33

Folder

700

R$ 0,80

34

Folder

3.000

R$ 0,56

35

Folder

800

R$ 0,60

36

Marcador de livro

3.000

R$ 0,33

37

Diploma

10.000

R$ 0,60

38

Bloco

2.000

R$ 1,25

39

Bloco

1.500

R$ 1,55

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019032000155

Salvador-BA, 18 de março de 2019.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA
Chefe da Seção de Licitações
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio da
Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à
empresa R. BAUTZ MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME, CNPJ nº 19.972.012/0001-06, com
endereço em local incerto ou não sabido, que tramita neste Órgão, no Processo PAD
13786/2018, procedimento administrativo de apuração de responsabilidade por suposta
conduta ilícita praticada durante o Pregão Eletrônico n.º 51/2017, com infração à condição 2.7
e 16.1,alíneas "a" e "c" e "e" do Instrumento Convocatório, consistente em fazer declaração
falsa e/ou não manutenção da proposta e/ou não envio de documento de habilitação,
injustificadamente, que poderá resultar na aplicação da sanção de impedimento de licitar do
art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e INTIMA a empresa para, querendo, oferecer defesa no prazo de
10 (dez) dias, contados da data da publicação deste Edital. Fica ainda ciente da continuidade do
citado procedimento, independentemente de manifestação, na forma da Lei 9.874/99, art. 26,
V.
Autos com vista franqueada aos interessados.
Salvador-BA, 18 de março de 2019.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA
Chefe da Seção de Licitações
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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 14:32, 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
0517035 e o código CRC 0EFC01D4.
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bqrq´µp¶tpèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod
`pqrstquvq
MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
YTHZQI[\TMG]]J[GPTMI^I\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LMLMLMPGMIJMNNXNWxUVV|X
M
MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
\\_{xx]IJX\RI
G^XZ]XRx]IJxHT[\RT^GPTRI\IR[TX__GHGTPTHZQI[\THT[}IRJRJ
PTRGTGHI]]TI\IR[TVMJ[}TRQG[PTMTMHKPJTMIRJ}JHGPTRM
MIMTMHKPJTMMa·X
M

¸#"(-"-$̧"'0,¹*+-$º$»¼½$º$¾¸¿%À

x¡MMVONONVOMM£TR\GRJGM£RI]JP[HJGM
£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡x£x¦£
M°M£Y ¥¡MY°M¡²Á¥M¦°¥M¡°MY M¦°LM[TMZ]TMPG]MG\RJZJS«I]M¬ZIM^IM]±TMHT[}IRJPG]M_I^TMGR\JTMy~LMJ[HJ]TMLMPGM
IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIMZ^TMPIMUVVUL
M
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494:445568 16;16 
<=>6 ?76@67;<@678A2 126 662121 27B12=AC88DDD464E64?
Portaria PREGOEIROS 2019 (0519658)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 182

012456789 256

8845  2 4567

1

EFGHIJFK
LL
MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F^FEL^F_FEEML`MJMI`MabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL^MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL`cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP
QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLXZLOTXYLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXYZLZgL\TLxNZNNZWYZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQLd~gVXTlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\VZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeVYZL\ZULxNTWTUP
L
RLMLGTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VUZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYeLd`HpMlwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZULNTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP
L
RLaZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeVY\YLYLeVhVOYZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTjZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL`ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGTZL\TL
IVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gVZL\ZLxNTWZwLXZULOTNsZUL\ZLRL\TUOTLYNOVWZP
LL
RLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP
L

MNOPLRLHLNTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\gZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwLgUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZLNWZwLYLVX\VhYZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZXThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYgVeVYNLZULONY{YeZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNYZLs|XVsZL\TLL
d~gYNTXOYLTLZVOZLZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhYZP
L
L
MNOPLRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXOXVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiLTNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONYZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsYZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZULNTWTUL\TUOTLbNV{gXYeP
L
L
MNOPLRLvVYNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXYTUK
L
L
YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUYZL\TLZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeOXTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYXXhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYLZNOYNVYm
L
L
{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TNZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUYZL\TLZNYUwLhZsLZLZ{TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLXsTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm
L
L
hlLMLhZsgXVhYZLTsL\ThZNNXhVYL\YULYe|XTYULYlL\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\XhVYLs|XVsYL\TL}LdONVXOYlL\VYUL
GTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEFMIm
L
L
\lLaYLNTYeVYZL\ZULxNTWTUwLTeTONXVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYNZLgsLNTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUTYsLXThTUUiNVZUwLYL
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494445568 16:16 
;<=6 >76?67:;?678@2 126 662121 27A12<@B88CCC464D64>
Portaria PREGOEIROS 2019 (0519658)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 183

012456789 256

8845  2 4567

17

EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS
K
K
MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMW^G_W`aJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEW`aJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFW^KLWK^GEGHW`aJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji
KK
jFHiKklKmW^PJKMNOMEGW^KLMHMFZGXW`aJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[W^hJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi
KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM^KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi
KK
jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi
K
K
jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
K
K
{|}|~{{{
K
|}||
KKK
WEMGbKxkKLMKZWF`JKLMKedxiK
JEYZMXHJKWNNGXWLJKM^MHFJXGEWZMXHMKOJFK{
{{bK|}||bKMZKxyqdqedxbKsNKxyexbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbKbK[bKLWKrMGKxxi¡xqeddvi
K
jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHOqqNMGiHFM¢
W^i£YNi[FqNMGqEJXHFJ^WLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF¨G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKELGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKELGRJK¬o¬Kª®¯°i
K
±±{²¯±³«´µ´©«¶·{¯{
UKpmp¸jo¹jUoKQopmpºnpKUKno¸»ºjrKop¹UºjrKprpnUojrKpKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK^MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd¢vyiedxivideiykdxbKopmUr¼p
jFHiKxliKMNGRXWFKWKNMFPGLJFWKjºprrpKjr¼pmKopmbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXW^GNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXW^bKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEW^G_W`aJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXW^Kp^MGHJFW^KLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK^MRWGNKMK
FMRY^WZMXHWFMNKLJKNMYKHGHY^WFi
jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
WEMGbKxyKLMKZWF`JKLMKedxiK
K
QpoUKj»¹»mnUKpºUºÁjKpKjojÂ½U
!"#$%&'!()*"#+,#-./'0,#$%&'"!,%#+&#1%,2",/342 1255126 1212 1343455474556 4839345568 15:15 
;<=5 >65?56:;?568@2 125 552121 26A12<@B77CCC353D53>
Portaria PREGOEIROS 2019 (0519658)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 184

0123420356

7889 22 98292928 9 6!30"#$8#"9!!6%%3

&
'()*+,-)./-0123456786479:;98<9=<44
;
>?@?A?BC?;DE;FG;7=H479:;I;J7799;9K;L?;DMEANE;MEOE;BPE;?BMEBCADNE;BE;?NQCDR;STDR;E;UADVE;N?;?BWQE;ND;UAEUEXCD;W?BM?NEAD
;NEMTO?BCEX;N?;YDZQRQCD[PE;WQD;?ODQR;ET;TUREDN;?;X?;XPE;UDAD;X?A?O;?BWQDNEX;DU\X;XERQMQCD[PE;NE;UA?]E?QAE;ET;DU\X;D
&?X?;NEX
XXPE;N?;NQXUTCD^;4K;L?;DMEANE;MEOE;BPE;?BMEBCADNE;BE;?NQCDR;STDR;E;UADVE;N?;?BWQE;NEX;NEMTO?BCEX;EAQ]QBDQX;WQD;@_XQME;?
XPE;UDAD;X?A?O;?BWQDNEX;DU\X;XERQMQCD[PE;NE;UA?]E?QAE;ET;DU\X;D;X?XXPE;N?;NQXUTCD^;8K;L?;DMEANE;MEOE;BPE;?BMEBCADNE;BE
?NQCDR;STDR;E;UADVE;N?;]DADBCQD;NEX;UAENTCEX^;`abcGdefG;b>gh6ijkeil;m>efLGn;bl>Fl>aoepln

&

q-)r+,
7889 22 Informação
98PEDIDO
29ESCLARECIMENTO
292801
(0519660)
 9 6SEI
!30"#
$8#"9!!6%%3
0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 185

525

0123420356

7889 22 98292928 9 6!30"#$8%"9!!6&&3

'
()*+,*-./0123420356754859800
7
:;<=><?@<875A7>7;BC?@D7EF>7;<?C=GD@7=:@H>7=@:@7;EIC>7B@<7=:>=><?@<7E@7<;<<F>7;D;?:JECK@L7>7=:;M>;C:>
DCH@7B;7K:C?N:C><7:@H>OI;C<7=@:@7<>DCKC?@:7>7;EIC>7B;7=:>=><?@7B;ICB@P;E?;7@QG<?@B@7@>7RD?CP>7D@EK;
>S;:?@B>7>G7I@D>:7E;M>KC@B>L7=:>=><?@7;7B>KGP;E?><7B;7T@UCDC?@VF>7<F>7;EK@PCET@B><7@?:@IN<7B>
'G?C
<C<?;P@7K>P=:@<E;?W7E@7<;<<F>7;D;?:JECK@7;7XG@EB>7<>DCKC?@B>7@?:@IN<7B;7K>EI>K@VF>7B;7@E;Y>7=;D>
=:;M>;C:>L70A7>7;BC?@D7EF>7;YCM;7>7;EIC>7B;7B>KGP;E?><7>:CMCE@C<L74A7>7;BC?@D7EF>7;<?C=GD@7=:@H><7B;
M@:@E?C@7B><7C?;E<7@7<;:;P7DCKC?@B><L7>U<L7:;K>P;EB@P><7@7D;C?G:@7B>7;BC?@DL

'

Z)[\.]
7889 22 Informação
98PEDIDO
29ESCLARECIMENTO
292801
(0519660)
 9 6SEI
!30"#
$8%"9!!6&&3
0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 186

525

0120321045

6778922 700427 99 4!"#$%&'()*+, - 99 +!7. 9

/012345678924987:;2<=9>92?:2@ABC932DEA6789FABC9GH=:I9;JKBFJL=M
NOPO123Q:L:=2<:C:==92R9S9;896H732DT:L:=89S9;896H7GH=:I9;JKBFJL=2M2
/OUO12VWXVYXZVW[2VY\Z[2]42
^__`aUb12c:\2]d2VeXZVW[2fVWg2]dhihj2hd2d@RklcdRi4dmnj2
2
opqrstuvtpwspxtsy
z
{|z}~zz}z~} }z|zz}|zz}z}}z}z}~}z}|z}zz
z
~}|~
z
++++++,-./01+,10/23+4+565789
+++++++:+;EF./
<=+<><<4??@A+7+:;<=+BCCD4A?D>
01GFHI1JKL2413MNHGMOL
P
P

z
|zz}z}}}~z¡}}}~¢~£}¤
¥z¦§}z¦}z}}zz¨}z|}}¢~£}¤z}z}¢~£}¤
}z}}}~z©|z}|¢~£}¤z¦}}z¥}zz}zª}z|}}«}¢~£
}¤z
¬}~z¦z®z«z¯®°z®±²¯²°z£³z
´zz
z
z
¨µz´
z
} z}z} zz« z}z}|~zz«~z~}~zz}z«}z}z~}|z
«}|~z}z} zz¶¨µzz}z}z«}} z}z}}zz¥|zz·¸}z
~|zzªz¨{¹zº»z®®³±³£±¯¯®¼
z
} z}~«} }|~
z
ª
z
z
|z} }}½} z} }}½} ¢~£}¤z
¥zz}z}}}~z¡}}}~¢~£}¤z
¬}~z¦z®z«z¯®°z®²³¾±°z£³z
¨~z¿«Àz¿Àzª{z¼Á¯®°zÂ®Ãz
z
z

Ä

ÅÆÇÈÉÊËÌ
Í

ÎÏÐÑÄÒÄÓÄÔÕÖ×ØÕÄÓÄÑÙÚ×ÛÙÄÜÄÓÄÔÕÖ×ØÕÄ×ÝÙÛÞßàÝÕÄÝÙáÄÝÙâãÙÄäååæÄ×áÄãÕã×ÛÄ×ÄáÕÚ×àâÕçÄÝÙáÄÝÕâßÕèÄÚ×ÄéÖØÕèÄ×áÄÕêëÛç
ì×âá×ÛíÙÄ×Äãâ×ØÙÄîáÙÚ×ÛÙÄåïððñäÒòó
ôÙâÄì×âàõÝÕâ×áÄöë×ÄÖÙÄàØ×áÄÕÝàáÕÄÕèÄÝÕâßÕèÄÚÕèÄÝÕÖ×ØÕèÄè÷ÙÄèÙá×ÖØ×Ä×áÄéÖØÕÄÕêëÛ
Ä
Ä
øOPùaOú^ûüOûý0úþbaÿOû00
1ùûú2bû_O_ú3ú2Pùaý0_úNPb4büùbaOù_
50ûú1ú6778ú9  úú99 7
 4Oùû1úübaUOUb4ùûbû_O_0Pùaý0_üb4P0aýO_4ùûbû_O_0Pùaý0_üb4P

!"###$%&'&(')*$%$')

Ä
6778922 
700427 99 4!"#$%&'()*+, - 99SEI
 +!
7. 9
Informação PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (0522820)
0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 187

421

0120321045

/

6778922 700427 99 4!"#$%&'()*+, - 99 +!7. 9

6778922 
700427 99 4!"#$%&'()*+, - 99SEI
 +!
7. 9
Informação PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (0522820)
0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 188

121

0120321045

6778922

8972828297999854 !4"#$7#"8 53!5

%
&'()*+,(-.,/0123453654378974:;<:76
9
=>?9@ABCDEFG9;9H9IBJKLB9H9G>MKN>9O9H9IBJKLB9KP>NQRAPB9P>?9P>ST>9733U9K?9TBTKN9K9?BMKASBC9P>?9PBSRBV9MK9LAJLBV9K?
%BW
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2388 - TRE-AL/PRE/PREG
Srª Secretária EJE.
Segem propostas apresentadas pelos licitantes melhores
classiﬁcados no PREGÃO 08/2019, razão pela qual justiﬁcamos a necessidade
de V.Sª averiguar a conformidade das propostas apresentadas, eventos SEI
NºS 0524500; 0524501; 0524502.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro/TRE/AL
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/04/2019, às 13:27, 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
0524499 e o código CRC 8BD9AE33.

0011353-52.2018.6.02.8502

Informação 2388 (0524499)
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SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 191

Proposta ITEM 01 (0524500)
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PROPOSTA COMERCIAL
À
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão Eletrônico – 08/2019– Licitação nº 70011
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: MINAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS
LTDA EPP.
CGC/CNPJ: 00.467.021/0001-11 e IE 244.534.660.112
ENDEREÇO Rua Itália, 418, Vila Andrades de Neves, CEP 13.070-292 – Campinas – SP.
FONE: (019) 3243 - 2969
E-mail: comercial@minasbrindes.com.br ou licitacoes@minasbrindes.com.br
EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
BANCO: Banco Bradesco S/A AGÊNCIA Nº: 2021-4 CONTA CORRENTE Nº: 442907-9
DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO/TERMO DE
COMPROMISSO:
NOME: Emerson Nonato Vitor da Fonseca.
CPF Nº: 948.950.156-53 RG Nº: M6.973.706 - SSP/MG
Prezados Senhores,
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do PREGÃO em referência, seus anexos e
apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, em
conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital, conforme descrições a
seguir:

LOTE 2
Item

Especificações

Unidade

Marca

Qtdd.

Valor
Unitário

Valor
Total

Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona
de Algodão 320g/m. O produto pode ser
personalizado com a arte em até 4x0
UND
MB
1.000
R$ 4,78 R$ 4.780,00
2
cores. O produto deve ser personalizado
com a arte impressa em cores frente e
verso, via transfer americano ou serigrafia
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 4.780,00 ( QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS).

Rua Itália, 418 - Bonfim - Campinas - SP - CEP.: 13.050-370
Fone/Fax (19) 3243.2969 - www.minasbrindes.com.br
CNPJ.: 00.467.021/0001-11 - IE.: 244.534.660.112
Proposta ITEM 02 (0524501)
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Prazo de Validade Mínima da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública.
Prazo pagamento: em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota
fiscal/fatura.
Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias após a aprovação das amostras.
Da garantia: 90 dias.

Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade e nos
comprometemos a fornecer o material no prazo e condições previstos no Edital,
contados da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho.
Concordamos em manter a validade dessa proposta por um período não inferior
a 60 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente,
essa proposta constituíra um compromisso de nossa parte, observada as
condições do Edital.
O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de
embalagem, frete e seguro para entrega do material no local indicado no Edital,
bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

Campinas, 03 de abril de 2019.

Emerson Nonato Vitor da Fonseca
RG. M6.973.706 – CPF. 948.950.156-53

Rua Itália, 418 - Bonfim - Campinas - SP - CEP.: 13.050-370
Fone/Fax (19) 3243.2969 - www.minasbrindes.com.br
CNPJ.: 00.467.021/0001-11 - IE.: 244.534.660.112
Proposta ITEM 02 (0524501)
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Proposta ITEM 3 e 4 (0524502)
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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 evento 0524499, informo que esta
subscritora procedeu a análise das propostas encaminhadas e verificou que alguns
itens não estão de acordo com o contido no Termo de Referência presente no
evento 0516426, quais sejam:

Item 02 - Sacolas Ecológicas
Na Proposta 0524501, faltaram os seguintes dados:
Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.

Item 03 - Canetas Ecológicas
Na Proposta 0524502, houve ausência da Medida- 15 cm
Ficou decidido que a carga de tinta das canetas seria Azul (0522820)

Item 04 - Lápis com borracha Ecológico
Na Proposta 0524502, houve ausência dos seguintes itens:

Despacho EJE 0524526
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Medida –com borracha 19 cm
Impressão - 4 x 0 cores
Oservei, ainda, que a quantidade de lápis indicada na proposta (1.500), não está de
acordo o termo de referência que são 1.000 unidades.

Sendo o que tenho a manifestar, retorno o presente para continuidade.

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 14:29, 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
0524526 e o código CRC 686D5DF4.
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Despacho EJE 0524526

0524526v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2500 - TRE-AL/PRE/PREG
Srª Secretária EJE.
Considerando a informação contida no evento SEI nº 0524526,
registrada por V.Sª, razão pela qual solicitamos a retiﬁcação de propostas
para os itens 3 e 4, evento SEI nº 0526734, e o encaminhamento de nova
proposta para o item 2, evento SEI nº 0526733.
Pelo exposto, solicito nova avaliação de conformidade.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro Oficial / TRE-AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/04/2019, às 15:58, 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
0526729 e o código CRC FC587422.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

Aquisição de canetas e lápis ecológicos e personalizados, para serem distribuídos nos eventos
direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre outras
atividades da EJE/AL.

PROPOSTA COMERCIAL (PROPOSTA DE PREÇOS)
DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social

R Dantas Filho-Confecções ME

Representante da Empresa

RUBENS DANTAS FILHO

CNPJ

15.520.126/0001-64

Profissão

I.E. / C.C.M.

90599018-74 /

Estado Civil

Endereço
faturamento:

Rua Vivaldo José Teixeira,77 Jardim Painera
Apucarana - PR - CEP: 86.802-526

RG

Empresário – Administrador
Casado – Separação total de
bens
11.572.388.2

Telefone

(PABX): (11) 2091-6540 (Administrativo) Celular:
(11) 96448-0796

CPF

029.869.398-48

E-mail

vendas@bonesaojose.com.br
Banco do Brasil Agência: 0355-7 (Apucarana –
PR) Conta Corrente: 71.007-5

Cargo

Proprietário

Unidade da Federação de
emissão da Nota Fiscal:

PR (Paraná)

Banco

1.

ITEM

02

17229

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Sacolas Ecológicas, produzidas em
Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser
personalizado com a arte em até 4x0 cores.
O produto deve ser personalizado com a arte
impressa em cores frente e verso,
via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo 03 do presente
Termo de Referência.

FABRICANTE/G
ARANTIA/MARC
A

Fabricante:
Própria
Garantia: contra
defeitos de
fabricação
Marca: BSJ

QUANTIDA
DE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1.000

R$ 4,79

R$ 4.790,00

Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.

2. O valor total desta proposta é de R$ 4.790,00 ( Quatro mil, setecentos e noventa reais )
3. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
4. Declaramos que somos responsáveis pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e,
inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe à empresa contratada efetuar a troca do produto
nos termos do Edital e da legislação vigente.
5. Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem tais como as
despesas com impostos, taxas, lucros, ônus fiscal, despesas de transporte, encargos sociais, seguros, entrega dos
materiais, inclusive o descarregamento dos materiais no endereço de entrega que consta em edital, e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento

Proposta ITEM 02 (0526733)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 199

6. É de total responsabilidade da contratada o que concerne aos custos de transportes até o local indicado para
entrega.
Marca. BSJ
Modelo. Conforme edital
Fabricante. Fabricação Própria
Procedência. Nacional – Produto fabricado no Brasil
Declaramos que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital,
assim como que nossa condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e alterações posteriores.
LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 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 57046-000, no horário de 08h00 às
18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS:
Até 20 (vinte) dias após a aprovação das amostras

DO PAGAMENTO: 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.

___________________________________________________
RUBENS DANTAS FILHO - Representante Legal
CPF 029.869.398-48 / RG 11.572.388.2
Apucarana, 09 de abril de 2019.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2019.
Senhor Pregoeiro,

Tendo em vista a Informação 2500 (0526729), informo que esta subscritora procedeu
a análise das propostas encaminhadas e verificou que todas estão em
conformidade com o contido no Termo de Referência presente no evento 0516426.

Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 09/04/2019, às 17:58, 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
0526964 e o código CRC 3688BB01.
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

Aquisição de canetas e lápis ecológicos e personalizados, para serem distribuídos nos eventos
direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de responsabilidade social, entre outras
atividades da EJE/AL.

PROPOSTA COMERCIAL (PROPOSTA DE PREÇOS)
DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social

R Dantas Filho-Confecções ME

Representante da Empresa

RUBENS DANTAS FILHO

CNPJ

15.520.126/0001-64

Profissão

I.E. / C.C.M.

90599018-74 /

Estado Civil

Endereço
faturamento:

Rua Vivaldo José Teixeira,77 Jardim Painera
Apucarana - PR - CEP: 86.802-526

RG

Empresário – Administrador
Casado – Separação total de
bens
11.572.388.2

Telefone

(PABX): (11) 2091-6540 (Administrativo) Celular:
(11) 96448-0796

CPF

029.869.398-48

E-mail

vendas@bonesaojose.com.br
Banco do Brasil Agência: 0355-7 (Apucarana –
PR) Conta Corrente: 71.007-5

Cargo

Proprietário

Unidade da Federação de
emissão da Nota Fiscal:

PR (Paraná)

Banco

1.

ITEM

02

17229

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Sacolas Ecológicas, produzidas em
Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser
personalizado com a arte em até 4x0 cores.
O produto deve ser personalizado com a arte
impressa em cores frente e verso,
via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo 03 do presente
Termo de Referência.

FABRICANTE/G
ARANTIA/MARC
A

Fabricante:
Própria
Garantia: contra
defeitos de
fabricação
Marca: BSJ

QUANTIDA
DE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1.000

R$ 4,79

R$ 4.790,00

Cor: Natural;
Tamanho da sacola:
Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);
Alça: 30cm (A) x 3cm (L);
Dimensão da impressão:
Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;
Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.

2. O valor total desta proposta é de R$ 4.790,00 ( Quatro mil, setecentos e noventa reais )
3. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
4. Declaramos que somos responsáveis pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e,
inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe à empresa contratada efetuar a troca do produto
nos termos do Edital e da legislação vigente.
5. Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem tais como as
despesas com impostos, taxas, lucros, ônus fiscal, despesas de transporte, encargos sociais, seguros, entrega dos
materiais, inclusive o descarregamento dos materiais no endereço de entrega que consta em edital, e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
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6. É de total responsabilidade da contratada o que concerne aos custos de transportes até o local indicado para
entrega.
Marca. BSJ
Modelo. Conforme edital
Fabricante. Fabricação Própria
Procedência. Nacional – Produto fabricado no Brasil
Declaramos que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital,
assim como que nossa condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e alterações posteriores.
LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 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 57046-000, no horário de 08h00 às
18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS:
Até 20 (vinte) dias após a aprovação das amostras

DO PAGAMENTO: 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.

___________________________________________________
RUBENS DANTAS FILHO - Representante Legal
CPF 029.869.398-48 / RG 11.572.388.2
Apucarana, 09 de abril de 2019.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019737400-38

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.520.126/0001-64
Nome: R DANTAS FILHO - CONFECCOES
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/08/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (09/04/2019 13:49:02)
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[\]^_o^c.h`
r^c`.h] 5785<8659; z`e~`gch`.rc^c.]e~d̀.h].ce]m`.`.`^e]g]h`^.{av[x.zu{i,zau.ki.[,waux.t,u{uzauv[ax.|wk[4
z`e~`gc q`.: 93=7<=<6 zvt}8zts=.550<1/056985559:990
[e]m`
ieg]^^cb]e_`
h`.r^c`.h] 5785<8659; ieg]^^ch`.`.r^c`.h].z`e~`gc q`.h].[e]m`.r]ǹ.`^e]g]h`^.{av[x.zu{i,zau.ki.[,waux
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nQ=1NXU<NU.^=V0-=/.NU1T._<f=h<Q0X=`.-1m1O<-f
,<-<=Ff=GA@HAB=q?JsD=K=CD@qECCDEB=K=t0<=U<-\.f=A/-<\.Y0=.=</P<-\0f
t0<=U<-\.=X.NW0-e<i=V-./0.1-0=e<i=1Nm.T1_Q.NU.=N<0=V0\.Q0X=OW./<-=N.XU.=`<T0,<-<=Ff=GA@HAB=q?JsD=K=CD@qECCDEB=K=A/-<\.Y0^=0=V-.Y0=0m.-U<\0=V0-=hfBk=.XUS=\.NU-0
\0=.XU1Q<\0=V.T<=A\Q1N1XU-<Yd0^=-<_d0=V.T<=bP<T=l=V0XXỳ.T=<=<O.1U<Yd0=\.=V-0V0XU<f
G.XU<=m0-Q<^=`<Q0X=O0N`0O<-=<N.c0^=E@h?E=BnA=,FD,DBHA=GEh?GA>E@HE=AznBHAGA
AD={JH?>D=JA@CE=DqEFHAGD^=CD@HE@GD=A=GEBCF?LMD=CD>,JEHA=GD=?HE>f=DtBEFhE
A=E|?I}@C?A=GD=HEF>D=GE=FEqEF}@C?Af
B.NW0-=m0-N.O.\0-=Ff=GA@HAB=q?JsD=K=CD@qECCDEB^=C@,z4C,q9=6:f:52f65j42226Kj3^
X0T1O1U0=0=.N`10=\0=<N.c0=-.m.-.NU.=<0=yU.Q=5f
,<-<=Ff=GA@HAB=q?JsD=K=CD@qECCDEB=K=AN.c0=O0N`0O<\0^=<O-.\1U0=bP.=6W=l=XPm1O1.NU.
V<-<=.N`10^=O0NX1\.-<N\0=<=R<1c<=O0QVT.c1\<\.=\0=0R~.U0f
X.-1<=Q.TW0-=5=W0-<X=X.NW0-=V-./0.1-0
,<-<=Ff=GA@HAB=q?JsD=K=CD@qECCDEB=K=A/P<-\0=.Q=5W^=0R-1/<\0f
,<-<=Ff=GA@HAB=q?JsD=K=CD@qECCDEB=K=B-feki=J1O1U<NU.^=hfBk=<V-.X.NU0P=.=.N`10P^
<U-<`lX=\.=O0N`0O<Yd0=<N.c0^=V-0V0XU<=V<-<=0X=1U.NX=;=.=3f=A=nN1\<\.=F.bP1X1U<NU.
1\.NU1m1O0P=<T/PQ<X=1NO0NX1XUuNO1<X^=V0-lQ=X<NS`.1Xf=A=X./P1-=`<Q0X=-./1XU-<-=N<=X.XXd0^
<V]X=O0N`0O<-.Q0X=<N.c0f
,<-<=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB=K=B-feki=J1O1U<NU.^=hfBk=<V-.X.NU0P=.=.N`10P^=<U-<`lX=\.
O0N`0O<Yd0=<N.c0^=V-0V0XU<=V<-<=0X=1U.NX=;=.=3f=A=nN1\<\.=F.bP1X1U<NU.=1\.NU1m1O0P
<T/PQ<X=1NO0NX1XUuNO1<X^=V0-lQ=X<NS`.1Xf=A=X./P1-=`<Q0X=-./1XU-<-=N<=X.XXd0^=<V]X
O0N`0O<-.Q0X=<N.c0f
,<-<=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB=K=B-feki=J1O1U<NU.^=hfBk=<V-.X.NU0P=.=.N`10P^=<U-<`lX=\.
O0N`0O<Yd0=<N.c0^=V-0V0XU<=V<-<=0X=1U.NX=;=.=3f=A=nN1\<\.=F.bP1X1U<NU.=1\.NU1m1O0P
<T/PQ<X=1NO0NX1XUuNO1<X^=V0-lQ=X<NS`.1Xf=A=X./P1-=`<Q0X=-./1XU-<-=N<=X.XXd0^=<V]X
O0N`0O<-.Q0X=<N.c0f
,<-<=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB=K=?HE>=2;=CA@EHAB=ECDJI?CAB=?@CJn?F=@A
,FD,DBHA96g=A=>EG?GA=GE=6:OQ=5g=FEI?BHFAF^=E|CJnB?hA>E@HE^=CAFIA=AnJ^
E|CJn?F=AB=GE>A?B=CDFEB=?HE>=23=J,?B=CD>=tDFFACsA=EJDJI?CD9=6g=?@CJn?F=A
>EG?GA=GA=tDFFACsA=67OQ5g=1NOTP1-=K?>,FEBBMD=3c2=O0-.X=;g=CDFF?I?F=A
nA@H?GAGE=6f222=E=@MD=6f:22f
,<-<=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB=K=B-feki=J1O1U<NU.=O0Q=0X=<V0NU<Q.NU0X=-./1XU-<\0X^
`<Q0X=O0N`0O<-=<N.c0^=m<`0-=.N`1<-=XP<=,FD,DBHA=FEH?q?CAGA=.Q=<Ul=5Wf
B.NW0-=m0-N.O.\0-=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB^=C@,z4C,q9=6:f358f:8;42226K8;^=X0T1O1U0=0
.N`10=\0=<N.c0=-.m.-.NU.=<0=yU.Q=;f
B.NW0-=m0-N.O.\0-=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB^=C@,z4C,q9=6:f358f:8;42226K8;^=X0T1O1U0=0
.N`10=\0=<N.c0=-.m.-.NU.=<0=yU.Q=3f
,<-<=sf=qf=A>DFA=K=tF?@GEB=K=AN.c0=O0N`0O<\0f=A/P<-\0f
Df=h0P=<TU.-<-f
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-./01/2.1
M2QR/S=
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M2QR/S=
-./01/2.1
-./01/2.1

6789

76789 77 7
3453657384
-=.=>?@>A@>BCDEFC>G>HFIJKLM>G>C0.=N/O1>/>=0P=.N1@
869:;9<8
3453657384
M/TU1.>-./01/2.1V>1>W1.T/X/N1.>F@>KCJYCM>AIZ?E>G>[EJAL[[ELMV>[J-\5[-A9
8:98:9<3
8:@:73@87;53338G;6V>/T]21P>1>=T/^1>_=.=>1>R̀/S>7@
3453657384 M/TU1.>-./01/2.1V>1>W1.T/X/N1.>?@>A@>BCDEFC>G>HFIJKLMV>[J-\5[-A9>8:@67a@:a<53338G
8:98:963
a<V>/T]21P>1>=T/^1>_=.=>1>R̀/S><@
3453657384 M/TU1.>-./01/2.1V>1>W1.T/X/N1.>?@>A@>BCDEFC>G>HFIJKLMV>[J-\5[-A9>8:@67a@:a<53338G
8:98:9:;
a<V>/T]21P>1>=T/^1>_=.=>1>R̀/S>6@
3453657384
C0P=.N/S@
8:9<497a
3453657384 M.Q@>b=Qc>Z2X2R=TR/QV>=XPQ1>1>./X/d2S/TR1>N=Q>_.1_1QR=Q@>LTX=S2TU=./S1Q>=Q>S/QS=Q
8:96<9<a
_=.=>eT2N=N/>F/fP2Q2R=TR/>X1S>1>1dg/R2]1>N/>=R/QR=.>=>X1TW1.S2N=N/@K/QR=>W1.S=
QPQ_/TN/./S1Q>1>_./Q/TR/>_./0h1>/i/R.jT2X1V>W2X=>=0/TN=N=>=>./=d/.RP.=>_=.=>=S=TUh
8:U@>C0.=N/O1>/>d1=>R=.N/@
-./01/2.1
8353657384 M.Q@>b=Qc>Z2X2R=TR/QV>d1=>R=.N/@>K/TR.1>N/>=i0PTQ>S2TPR1Q>2TW1.S=./S1Q>1>./QPiR=N1>N=
8:93898a
X1TW1.S2N=N/>N/>_.1_1QR=Q>1.=>/S>=Tki2Q/@>A=]1.>=0P=.N/S@
-./01/2.1
8353657384 M.Q@>b=Qc>Z2X2R=TR/QV>=>eT2N=N/>F/fP2Q2R=TR/>./02QR.1P>=>X1TW1.S2N=N/>N=Q>_.1_1QR=Q>/S
8:936937 =Tki2Q/V>.=lh1>_/i=>fP=i>_.1X/N/./S1Q>=>=X/2R=Oh1>/>/S>Q/0P2N=>_=QQ=./S1Q>_=.=>W=Q/>N/
U=d2i2R=Oh1@>A=]1.>1dQ/.]/S>=Q>S/TQ=0/TQ>N1>Q2QR/S=>/>_/.S=T/O=S>i10=N1Q@>Ed.20=N1@
-./01/2.1
8353657384
-=.=>HLYHI>IJKeMYFIC>KL>[EJAL[[ELM>L>HFIJKLM>G>LIFLZI>G>M.@>bmc>Z2X2R=TR/V>/S
8:96<97<
X1TQPiR=>=1>MI[CAV>d/S>X1S1>=1>-1.R=i>N=>Y.=TQ_=.nTX2=V>2N/TR2W2X=S1Q>2TX1TQ2QRnTX2=Q
T1>X=N=QR.1>N/>o@Mm@>J1>MI[CA>W12>./02QR.=N1>MPQ_/TQh1>R/S_1.k.2=>X1S>WPiX.1>T=>Z
p;;;V=.R@paV>2TX>IIIV>X1S>_.=l1>W2T=i>3p58357373V>2T/^/XPOh1>R1R=i>N/>X1TR.=R1V>1>qSd2R1
r>=>CNS2T2QR.=Oh1>-sdi2X=@>J1>-1.R=i>N=>Y.=TQ_=.nTX2=>=_i2X=.=S>83:73>=.R@a
-./01/2.1
8353657384 M.@bmc>Z2X2R=TR/V>T1>S1S/TR1>N/>X=N=QR.1>N/>QP=>_.1_1QR=>o@Mm>.=R2W2X1P>/S>N/Xi=.=Oh1
8:9649:8
fP/>=R/TN2=>R1N1Q>1Q>./fP2Q2R1Q>N1>/N2R=i>/>=T/^1QV>X1TQ/fP/TR/S/TR/>=Q>X1TN2Ot/Q
/^202N=Q>T=>W=Q/>N/>U=d2i2R=Oh1@>A=lGQ/>T/X/QQk.21>.=R2W2X=.>1>CXu.Nh1>N1>Y[eV>X1TQ2N/.=>=
_1QQ2d2i2N=N/>N/>=_i2X=.>Q=TOt/Q>/S>.=lh1>N/>N/Xi=.=Ot/Q>W=iQ=Q@>C[EFKvE>a:6>Y[e
-./01/2.1
8353657384
-=.=>HLYHI>IJKeMYFIC>KL>[EJAL[[ELM>L>HFIJKLM>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V>T1
8:9:3936 S1S/TR1>N/>X=N=QR.1>N/>QP=>_.1_1QR=>o@Mm>.=R2W2X1P>/S>N/Xi=.=Oh1>fP/>=R/TN2=>R1N1Q>1Q
./fP2Q2R1Q>N1>/N2R=i>/>=T/^1QV>X1TQ/fP/TR/S/TR/>=Q>X1TN2Ot/Q>/^202N=Q>T=>W=Q/>N/
U=d2i2R=Oh1@>A=lGQ/>T/X/QQk.21>.=R2W2X=.>1>CXu.Nh1>N1>Y[eV>X1TQ2N/.=>=>_1QQ2d2i2N=N/>N/
=_i2X=.>Q=TOt/Q>/S>.=lh1>N/>N/Xi=.=Ot/Q>W=iQ=Q@>C[EFKvE>a:6>Y[e
-./01/2.1
8353657384 -=.=>HLYHI>IJKeMYFIC>KL>[EJAL[[ELM>L>HFIJKLM>G>LIFLZI>G>-/i1>/^_1QR1V>W=]1.>Q/
8:9:7966
_.1TPTX2=.V>X1TQ2N/.=TN1>fP/>o@Mm>N/]/.k>=X1S_=TU=.>=Q>1_/.=Ot/Q>T1>Q2QR/S=
/i/R.jT2X1>NP.=TR/>1>_.1X/QQ1>i2X2R=Ru.21V>./Q_1TQ=d2i2l=TN1GQ/>_/i1>jTPQ>N/X1../TR/>N=
_/.N=>N/>T/0uX21Q>N2=TR/>N=>2T1dQ/.]qTX2=>N/>fP=2QfP/.>S/TQ=0/TQ>/S2R2N=Q>_/i1
Q2QR/S=>1P>N/>QP=>N/QX1T/^h1>b=.R@>8<wV>2TX2Q1>IoV>N1>K/X./R1>:@6:35733:c
-./01/2.1
8353657384
-=.=>HLYHI>IJKeMYFIC>KL>[EJAL[[ELM>L>HFIJKLM>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V
8:9:<9<4
X1TQ2N/.=TN1>1Q>=]2Q1Q>./02QR.=N1Q>T=>_./Q/TR/>Q/QQh1V>W=lGQ/>T/X/QQk.21>fP/>o@Mm>Q/
S=T2W/QR/>/>./Q_1TN=>=1Q>fP/QR21T=S/TR1Q>N1>-./01/2.1V>T/QQ/>Q/TR2N1>N/R/.S2T1>1
_.=l1>N/>83>S2TPR1Q>_=.=>./Q_1QR=V>=1>W2T=iV>X=Q1>N/2^/>N/>./Q_1TN/.V>]=S1Q>/TR/TN/.
X1S1>N/Q2TR/./QQ/>/>QP=>_.1_1QR=>Q/.k>2T=d2i2R=N=@
-./01/2.1
8353657384 -=.=>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V>d1=>R=.N/V>o@Mm>r>=>_.u^2S=>T=>1.N/S
8;98a968
N/>Xi=QQ2W2X=Oh1>2R/S>38V>=X/2R=>T/01X2=.x>CX/2R=>1>]=i1.>N/>Fy7@833V33>_=.=>1>2R/Sx
-./01/2.1
8353657384 -=.=>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V>d1=>R=.N/V>o@Mm>r>=>_.u^2S=>T=>1.N/S
8;984984
N/>Xi=QQ2W2X=Oh1>2R/S>38V>=X/2R=>T/01X2=.x>CX/2R=>1>]=i1.>N/>Fy7@833V33>_=.=>1>2R/Sx
-./01/2.1
8353657384
-=.=>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZI>G>CYLJzvE9ITXPSd2.k>=1>i2X2R=TR/>=X1S_=TU=.>=Q
8;9739<4 1_/.=Ot/Q>T1>Q2QR/S=>/i/R.jT2X1>NP.=TR/>1>_.1X/QQ1>i2X2R=Ru.21V>./Q_1TQ=d2i2l=TN1GQ/>_/i1
jTPQ>N/X1../TR/>N=>_/.N=>N/>T/0uX21Q>N2=TR/>N=>2T1dQ/.]qTX2=>N/>fP=2QfP/.>S/TQ=0/TQ
/S2R2N=Q>_/i1>Q2QR/S=>1P>N/>QP=>N/QX1T/^h1>b=.R@>8<wV>2TX2Q1>IoV>N1>K/X./R1>:@6:35733:c
-./01/2.1
8353657384 -=.=>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V>d1=>R=.N/V>o@Mm>r>=>_.u^2S=>T=>1.N/S
8;97396;
N/>Xi=QQ2W2X=Oh1>2R/S>38V>=X/2R=>T/01X2=.x>CX/2R=>1>]=i1.>N/>Fy7@833V33>_=.=>1>2R/Sx
-./01/2.1
8353657384 -=.=>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V>W=lGQ/>T/X/QQk.21>fP/>o@Mm>./Q_1TN=
8;9769:3
=1>fP/QR21T=S/TR1>N1>_./01/2.1V>d/S>X1S1V>i101>/S>Q/0P2N=>=_./Q/TR/>QP=>_.1_1QR=
N/]2N=S/TR/>=gPQR=N=>=1>siR2S1>i=TX/>1W/.R=N1>1P>]=i1.>T/01X2=N1>X1TR/TN1>=>N/QX.2Oh1
X1S_i/R=>N1>2R/SV>./02QR.1>fP/>=>_.1_1QR=>X=N=QR.=N=>/QRk>2TX1S_i/R=V>W=iR=S>N=N1Q
/^202N1Q>T1>R/.S1>N/>./W/.nTX2=@
-./01/2.1
8353657384 -=.=>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZI>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V>X1TQ2N/.=TN1>1Q>=]2Q1Q>./02QR.=N1Q>T=
8;97497a
_./Q/TR/>Q/QQh1V>W=lGQ/>T/X/QQk.21>fP/>o@Mm>Q/>S=T2W/QR/>/>./Q_1TN=>=1Q
fP/QR21T=S/TR1Q>N1>-./01/2.1V>T/QQ/>Q/TR2N1>N/R/.S2T1>1>_.=l1>N/>83>S2TPR1Q>_=.=
./Q_1QR=>1P>=T/^=.>_.1_1QR=V>PiR.=_=QQ=N1>1>_.=l1>/QR2_Pi=N1V>]=S1Q>/TR/TN/.>X1S1
N/Q2TR/./QQ/>/>QP=>_.1_1QR=>Q/.k>./XPQ=N=@
M2QR/S=
8353657384 M/TU1.>W1.T/X/N1.>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZIV>[J-\5[-A9>8p@<p8@66453338G37V>Q1i2X2R1
8;96397a
1>/T]21>N1>=T/^1>./W/./TR/>=1>R̀/S>8@
M2QR/S=
8353657384 M/TU1.>W1.T/X/N1.>[EJAL[[ELM>D[H>G>LIFLZIV>[J-\5[-A9>8p@<p8@66453338G37V>1>_.=l1
8;9:3964
_=.=>/T]21>N/>=T/^1>_=.=>1>R̀/S>8>W12>/TX/..=N1>_/i1>-./01/2.1@
-./01/2.1
8353657384 -=.=>HFIJKLM>IJYLZI{LJYLM>G>IJKeMYFIC>L>[EDLF[IE>KL>HFIJKLM>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V
8;9:7967 d1=>R=.N/V>o@Mm>r>=>_.u^2S=>T=>1.N/S>N/>Xi=QQ2W2X=Oh1>2R/S>38V>=X/2R=>T/01X2=.x>CX/2R=>1
]=i1.>N/>Fy7@833V33>_=.=>1>2R/Sx
-./01/2.1
8353657384 -=.=>HFIJKLM>IJYLZI{LJYLM>G>IJKeMYFIC>L>[EDLF[IE>KL>HFIJKLM>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V
8;9:;98p d1=>R=.N/V>o@Mm>r>=>_.u^2S=>T=>1.N/S>N/>Xi=QQ2W2X=Oh1>2R/S>38V>=X/2R=>T/01X2=.x>CX/2R=>1
]=i1.>N/>Fy7@833V33>_=.=>1>2R/Sx
-./01/2.1
8353657384 -=.=>HFIJKLM>IJYLZI{LJYLM>G>IJKeMYFIC>L>[EDLF[IE>KL>HFIJKLM>G>M.@bmc>Z2X2R=TR/V
8;9:497;
W=]1.>./Q_1TN/.>=1>fP/QR21T=S/TR1>N1>_./01/2.1@
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2567 - 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
1- Consta a designação
Pregoeiro, com a juntada
Portaria de sua nomeação?

SIM NÃO EVENTOS/OBS
do
da X

II- Lances

0519658

----- ------

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

2 - A abertura da sessão ocorreu
X
no horário previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais
lances iguais, prevaleceu aquele
que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances,
foi encaminhada,
pelo sistema
eletrônico,
contraproposta
ao
Informação 2567 (0528430)
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eletrônico,
contraproposta
ao
licitante que tenha apresentado
X
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 Porte na participação do X
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 requisitos
estabelecidos no edital?

X

10 – Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações
etc.), a referida documentação foi
apresentada?

---

OBJETO NÃO EXIGE

PROPOSTAS
EMPRESAS: 0519658;0528269;0528284

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de
conformidade
acima,
a
X
classiﬁcação
das
propostas
apresentou-se adequada?
IV- JULGAMENTO
Informação 2567 (0528430)
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12 – O melhor preço ofertado
é compatível com os preços
praticados no mercado?

X

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

V- Habilitação

----- ------

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

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

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

15.3 - RECEITA FEDERAL

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG: 0528267;0528282;0528300

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU
X
MUNICIPAIS
15.5 - Estando algum documento
relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

NÃO FOI NECESSÁRIO, PREGOEIRO
REALIZOU CONSULTA EM SÍTIOS
OFICIAIS RECEITA ESTADUAL DOCUMENTOS ANEXOS ITEM 15

16 – Constam nos autos Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas?

X

EMPRESAS
EVENTOS: 0528261;0528280;0528288

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

EMPRESAS EVENTO: 0528327

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

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

Informação 2567 (0528430)
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18.1 – Declaração de inexistência
de fatos supervenientes e
impeditivo;

X

EMPRESAS
EVENTOS: 0528260;0528275;0528286

18.2 – Declaração que a empresa
não emprega menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de
X
independente de proposta;

CONFORME ITEM 18.1

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

CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas
e
Suspensas
da
Controladoria Geral da União,
disponível
no
Portal
da
Transparência;

EMISSÃO DE CERTIDÕES CNJ e TCU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DOCUMENTOS ANEXADOS. VER ITEM
16 (CERTIDÃO
TRABALHISTA/CNJ/TCU/PORTAL
TRANSPARÊNCIA)

X

18.6- Certidão negativa de
inidôneos do TCU (art. 46 da Lei nº X
8.443/1992)
18.7-Há alguma outra exigência do
edital (no tocante à habilitação)
não contemplada por este Papel de
Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

CONFORME ITEM 18.5

X

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

19 -Os documentos e anexos
exigidos foram apresentados nos
prazos estabelecidos no edital

VI - ATA

----- ------

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

20- A ata contém os seguintes
elementos: licitantes
Informação 2567 (0528430)
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participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados
na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de
preço, habilitação e recursos
interpostos?
21- A ata encontra-se assinada
pelo pregoeiro e pela equipe de
apoio?

X

0528309

X

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO
ELETRONICAMENTE, RATIFICO A
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO
HERMINIO DE BARROS NETO

22- Declarado o vencedor, os
licitantes manifestaram imediata e
motivadamente intenção de
recorrer, em campo próprio do
sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso
foram apresentados no prazo de 3
(três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a
decisão impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha
reconsiderado a decisão
impugnada, o processo foi
instruído e submetido à
consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de
05 (cinco) dias úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do
Presidente (ratificando a decisão
tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
reformando-a), respeitado o prazo
de 05(cinco) dias úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

Informação 2567 (0528430)
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28- Se mantida a decisão do
pregoeiro, o fato foi comunicado
aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de
recursos, houve a adjudicação,
pelo pregoeiro, do objeto licitado
ao licitante vencedor?

X

30- Havendo interposição de
recurso, houve a adjudicação e
homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo
Desembargador Presidente?
31 - Consta nos autos demais
relatórios extraídos do
comprasnet (proposta e resultado x
por fornecedor) e relatório do
pregoeiro?

0528328

NÃO OCORREU RECURSO

Propostas ver item 9
Resultado Fornecedor - 0528313

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/04/2019, às 17:55, 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
0528430 e o código CRC 1BAC2DDA.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011353-52.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: FASE EXTERNA - PREGÃO 08/2019

Parecer nº 695 / 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 08/2019, objetivando a aquisição de
material de consumo – bonés e sacolas ecológicos, e canetas e
lápis ecológicos e personalizados.
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 (0528430), sem que tivesse sido apontada
alguma irregularidade.
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:
Sim Não

Item Questionário

1

N/A

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

Evento

0517008
0517033
0516439

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

Para
Administração
Pública Federal:

a

até R$ 650 mil
(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,

Parecer 695 (0528595)
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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?

0528309

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?

0528328

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.

7

Os
documentos
necessários
à
habilitação
(originais ou cópias
autenticadas
por
cartórios
competentes ou por
servidores
da
administração
ou
publicação
em SIM
órgão da imprensa
oﬁcial) constam do
processo?

0528430

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.

Parecer 695 (0528595)
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8

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

9

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

10

idem

0528284
0528256
0528269

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)?

Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela legalidade
do presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, objetivando a aquisição de
material de consumo – bonés e sacolas ecológicos, e canetas e
lápis ecológicos e personalizados,regido pela Lei nº
10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo
óbice
à
homologação
do
PE
nº
08/2019 e subsequente convocação das seguintes empresas,
para fornecimento dos itens, conforme descrito abaixo :
a)
BRINDES INTELIGENTES
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
BRINDES, CNPJ 00.130.699/0001-04
Item
1 - 500 (quinhentos) bonés
ecológicos (Modelo 0476691), ao valor
unitário de R$ 5,00 (cinco reais) e valor
total de R$ 2500,00 (dois mil e
quinhentos reais), conforme proposta
comercial (0528256);
b) R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES,
CNPJ 15.520.126/0001-64
Item
02 – 1.000 (um mil) sacolas
ecológicas (modelo 0476687), ao valor
unitário de R$ 4,79 (quatro reais e
setenta e nove centavos) e valor total de
R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e
noventa
reais);
conforme
proposta
comercial (0528284).
c) H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ
15.427.573/0001-73
Item 3 - 1500 canetas - Modelo A Caneta ecológica com corpo 100% em
papel e madeira, com cargas de tintas em
azul, vermelho e preto (modelo 0477513).
Medida- 15 cm, ao valor unitário de R$
0,95 (noventa e cinco centavos) e valor
total de R$ 1425,00 (um mil quatrocentos
e vinte e cinco reais) e
Item 4 - 1.000 lápis com borracha -
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Modelo B - Lápis Ecológicos, produzido
com 40% de material reciclado préconsumo
(sobras
da
produção
de
embalagens)
ou
de
madeira
de
reﬂorestamento
(modelo
0477512).
Medida –com borracha 19 cm Impressão 4 x 0 cores, ao valor unitário de R$ 0,89
(oitenta e nove centavos) e valor total de
R$
890,00
(oitocentos
e
noventa
reais); conforme proposta comercial
(0528269)
À consideração superior.
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 12/04/2019, às 07:28, 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
0528595 e o código CRC 8B9964D4.
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando à aquisição de
material de consumo – bonés e sacolas ecológicos, e canetas e lápis
ecológicos e personalizados, conforme especiﬁcações descritas no
Edital do Pregão Eletrônico nº 8/2019.
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando a informação ﬁrmada pelo Pregoeiro (0528430), bem
como o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
por meio do Parecer 695 (0528595), submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência, para os
ﬁns de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528621 e o código CRC C6C9B7F6.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011353-52.2018.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: Homologação. Pregão eletrônico. Material de consumo.

Decisão nº 1248 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
através do Parecer nº 695 (0528595), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 8/2019, em conformidade
com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0528309), cujo objeto
é a aquisição de material de consumo – bonés e sacolas ecológicos e
canetas e lápis ecológicos e personalizados, que foi adjudicado às
e m p r e s a s : BRINDES
INTELIGENTES
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO DE BRINDES, CNPJ 00.130.699/0001-04, para
fornecimento do item 1 (500 bonés ecológicos), ao valor unitário de
R$5,00 (cinco reais) e valor total de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais); R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES, CNPJ
15.520.126/0001-64, para fornecimento do item 2 (1.000 sacolas
ecológicas), ao valor unitário de R$4,79 (quatro reais e setenta e
nove centavos) e valor total de R$4.790,00 (quatro mil
setecentos e noventa reais) e H. F. ZAMORA - BRINDES,
CNPJ 15.427.573/0001-73, para fornecimento do item 3 (1.500
canetas ecológicas com corpo 100% em papel e madeira, com cargas
de tintas em azul, vermelho e preto), ao valor unitário de R$0,95
(noventa e cinco centavos) e valor total de R$1.425,00 (mil
quatrocentos e vinte e cinco reais) e do item 4 (1.000 lápis
ecológicos com borracha - Modelo B), ao valor unitário de R$0,89
(oitenta e nove centavos) e valor total de R$890,00 (oitocentos e
noventa 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 das
empresas suso referidas.
À Secretaria de Administração para as providências que
se ﬁzerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/04/2019, às 16:24, 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
0530397 e o código CRC B960BE30.

0011353-52.2018.6.02.8502

0530397v2

Decisão 1248 (0530397)

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 289

24/04/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2019
Às 17:54 horas do dia 24 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 0011353-52.2018, Pregão nº 00008/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: BONÉ
Descrição Complementar: BONÉ ECOLÓGICO.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Valor estimado: R$ 7.715,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: BRINDES INTELIGENTES - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES , pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

11/04/2019
15:20:03

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRINDES INTELIGENTES - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES, CNPJ/CPF:
00.130.699/0001-04, Melhor lance: R$ 2.500,0000

Homologado

24/04/2019
17:54:59

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: SACOLA
Descrição Complementar: SACOLA, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, COR 4X0, TIPO ALÇA TIRACOLO, MATERIAL ALÇA LONA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COSTURAS RESISTENTES,QUE SUPORTE CARGA DE 2KG, COMPRIMENTO DA ALÇA 60 CM, LARGURA ALÇA 3 CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=779440&tipo=t
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Quantidade: 1.000
Valor estimado: R$ 14.350,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: R. DANTAS FILHO - CONFECCOES , pelo melhor lance de R$ 4.790,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

11/04/2019
15:20:03

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: R. DANTAS FILHO - CONFECCOES, CNPJ/CPF: 15.520.126/0001-64,
Melhor lance: R$ 4.790,0000

Homologado

24/04/2019
17:54:59

JOSE RICARDO ARAUJO E
SILVA

Item: 3
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA
Descrição Complementar: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO
SILKSCREEN DO ÓRGÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.500
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.325,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: H. F. ZAMORA - BRINDES , pelo melhor lance de R$ 1.436,9900 , com valor negociado a R$ 1.425,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

11/04/2019
15:20:03

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ/CPF: 15.427.573/0001-73, Melhor lance:
R$ 1.436,9900, Valor Negociado: R$ 1.425,0000

Homologado

24/04/2019
17:54:59

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 4
Descrição: LÁPIS PRETO
Descrição Complementar: LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTÁVEL, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COM BORRACHA APAGADORA
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$ 1.300,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: H. F. ZAMORA - BRINDES , pelo melhor lance de R$ 892,8900 , com valor negociado a R$ 890,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=779440&tipo=t
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Adjudicado
Homologado

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

11/04/2019
15:20:03

-

24/04/2019
17:54:59

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ/CPF: 15.427.573/0001-73, Melhor lance:
R$ 892,8900, Valor Negociado: R$ 890,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

À SLC, para divulgar o resultado do certame e
posterior remessa à COFIN, para emissão da competente nota
de empenho.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 20:33, 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
0533295 e o código CRC 5B4A04F4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

À SGO,
Para emissão de empenho (0533295)
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 26/04/2019, às 13:19, 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
0533825 e o código CRC 40935980.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534480 e o código CRC 11F1643A.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534492 e o código CRC 0ED97E62.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534495 e o código CRC 3C6BB15C.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019NE000378
2019NE000376
2019NE000379
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, 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
0534498 e o código CRC 48879F3A.
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de R$ 4.790,00 e H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ 15.427.573/0001-73, para fornecimento
do item 3 (1.500 canetas ecológicas), no valor total de R$1.425,00 e do item 4 (1.000 lápis
ecológicos com borracha - Modelo B), no valor total de R$ 890,00, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

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

Maceió/AL, 26 de abril de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
substituto

Espécie: Contrato nº 19/2017. Contratante: TRF 5ªR. Contratada: Kenta Informática S/A.
CNPJ: n°01.276.330/0001-77. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de Contrato por mais
12(doze) meses. Vigência:de 21/04/2019 até 20/04/2020. Fundamento Legal: PAV
nº2349/2016-TRF5ªR.; art. 57 inciso II da Lei n° 8.666/1993. Valor: R$ 13.215,00 (treze mil,
duzentos e quinze reais). Recursos Orçamentários:PT nº 085339, ED nº 339040.17.
Assinatura: 15/04/2019. Assinam:Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªRegião e
Carlos Antenor Barrios, Representante da Contratada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 70011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 0000602-23.2019. Objeto: Registro de Material de Expediente para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício
de 2019.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 29/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00017-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Processo (SEI) n.º 0000877-96.2019.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 30/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: Premium Serviços Eireli., CNPJ nº
04.512.547/0001-27. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 03/05/2019, com término em
02/07/2019, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento original.
Data de assinatura: 25/04/2019. Signatários: Antônio da Silva Galvão, Diretor-Geral do
TRE/AC em exercício, e Maria das Graças Martins da Silva, presentante da Contratada.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

Processo (SEI) n.º 0000846-76.2019.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica TRE/AC n.º 01/2014. Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral - Acre
(05.910.642/0001-41) e Prefeitura Municipal de Rio Branco (04.034.583/0001-22). Objeto:
prorrogar pelo período de 5 (cinco) anos, a contar de 17/09/2019, a vigência do presente
acordo de cooperação. Data de assinatura: 15/04/2019. Signatários: Desembargadora
Regina Célia Ferrari Longuini, Presidente do TRE/AC, e Maria do Socorro Neri Medeiros de
Souza, Prefeitura Municipal de Rio Branco.

(SIASGnet - 25/04/2019) 70011-00001-2019NE000032

Processo (SEI) n.º 0000846-76.2019.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica TRE/AC n.º 02/2014. Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral - Acre
(05.910.642/0001-41) e Secretária de Estado de Fazendo (04.034.484/0001-40). Objeto:
prorrogar pelo período de 5 (cinco) anos, a contar de 17/09/2019, a vigência do presente
acordo de cooperação. Data de assinatura: 15/04/2019. Signatários: Desembargadora
Regina Célia Ferrari Longuini, Presidente do TRE/AC, e Semírames Maria Plácido Dias,
Secretária de Estado de Fazenda.

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 02/2019 (0000461-74.2019.6.03.8000) que tem
por objeto a contratação como objeto o registro de preços para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV's DE LED).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Macapá-AP, 25 de abril de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

Procedimento SEI n.º 0000214-84.2018.6.01.8000.
O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por intermédio da Coordenadoria de
Material e Patrimônio, NOTIFICA o representante legal da empresa CONSULTEC COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 08.828.144/0001-42, que se encontra em local incerto, para
que, querendo, ofereça recurso, no prazo de 05 dias úteis, quanto à decisão GADG, que
aplicou as penalidades de multa correspondente a 10% (dez por cento) dos valores
empenhados e suspensão do direito de licitar e contratar com este Regional pelo período
de 5 (cinco) meses.
Procedimento SEI n.º 0001371-92.2018.6.01.8000. O Tribunal Regional Eleitoral
do Acre, por intermédio da Coordenadoria de Material e Patrimônio, NOTIFICA o
representante legal da empresa CONSULTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ
08.828.144/0001-42, que se encontra em local incerto, para que, querendo, ofereça
recurso, no prazo de 05 dias úteis, quanto à decisão GADG, que aplicou as penalidades de
multa correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) dos valores empenhados e
suspensão do direito de licitar e contratar com este Regional pelo período de 3 (três)
meses.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Processo: PAD 2371/2019. Espécie: Termo de Credenciamento n. 05/2019, para prestação
de serviços laboratoriais. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666, de 21.06.93,
em especial o caput do Art. 25, e nos termos da Resolução TRE-AM n. 001, de 05/02/2019,
e Portaria TRE/AM n. 111, de 13/02/2019. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. Credenciada: C.D.L. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
(LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA), CNPJ 01.049.783/0001-60. Do Objeto: Prestação de
serviços médicos, inclusive ambulatorial, com recursos para a realização de exames e
diagnósticos por imagem. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 01/04/2019. Assinam:
Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante, e a Sra. MAGDA
CHAVES FERREIRA, pela Credenciada.

Rio Branco-AC, 26 de abril de 2019.
BRUNA SILVA BRASIL
Assistente da Seção de Compras, Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70002

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo: 0001032-02.2019. Objeto: Fornecimento e a instalação de mobiliário para a sala
de audiência da Central de Atendimento ao Eleitor de Rio Branco, conforme as
especificações constantes do no termo de referência (Anexo I do edital), que integra este
ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/04/2019 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389, Isaura Parente - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00022-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 29/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 10/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 12º Termo Aditivo ao Contrato N.º 24/2015 celebrado com a empresa MOB
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: visa ao acréscimo de link de comunicação
de dados no novo local de atendimento ao eleitorado da 12ª Zona Eleitoral durante o
período de revisão biométrica. O acréscimo corresponde ao valor total de R$ 5.190,00
(cinco mil, cento e noventa reais), equivalente a, aproximadamente, 0,42% do valor
atualizado do contrato, considerando o período de instalação de 4,5 meses. Fundamento:
art. 58, I e 65, I, "b" e § § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93, e na autorização superior constante
do Processo PAD n.º 4.490/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE. Data: 25/04/2019.

KARINA DE FREITAS DOTTO GONDIM
Chefe Seção Compras
(SIASGnet - 26/04/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 19.901/2018. Objeto: Fornecimento de links de comunicação de dados para
interligar o TRE-CE aos Postos de Atendimento ao Eleitor em diversos municípios do estado
do Ceará, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção de serviços técnicos
de suporte, conforme edital. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE/CE.

Contrato nº 11/2019; Processo SEI nº 0008981-13.2016.6.02.8014; Fund. Legal: art. 24, X,
da Lei n° 8.666/93 e alterações; Partes: União, através do TRE/AL, e a Sra. EDVANIA SILVA
MEDEIROS; CPF nº 027.284.764-03; Objeto: locação de bem imóvel localizado na Travessa
São Sebastião, nº 824, bairro Centro, CEP 57900-000, Porto Calvo/AL; Vigência: 36 meses,
contados da data da assinatura. Valor mensal: 1.100,00; Valor total: R$ 39.600,00;
Assinatura: 16/04/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Vigésimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2013; Proc. SEI nº 000265574.2019.6.02.8000; Fund. Legal: alínea "b" do inciso I, § 1º e § 2º, II do art. 65, da Lei nº
8.666/1993 e alterações, e na Cláusula Dezesseis do contrato; Partes: União, através do
TRE/AL, e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ 40.911.117/0001-41, Objeto: a
supressão de todos os postos de trabalho a partir do dia 02/04/2019, sendo que o último
dia em que os serviços contratados foram prestados foi o dia 1º/04/2019. Valor total da
supressão: R$ 333.998,45. Novo valor atual do contrato (incluindo a supressão): R$
371.202,59. Assinatura: 22/04/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019
Objeto: Serviços de assessoramento, faturamento e de auditoria médicohospitalar e paramédica; PA: 0005742-25.2018.6.07.8100; Empresa vencedora: Brasilmed
Auditoria Médica e Serviços Ltda. (CNPJ: 00.706.148/0001-46); Valor: R$ 153.000,00;
Autoridade e data da homologação: Sra. Lucia Carvalho Bitar Yung Tay, Diretora-Geral
Substituta do TRE-DF, 26/04/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº 0011353-52.2018.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 23/04/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 08/2019, cujo objeto é a aquisição de material de
consumo - adjudicando o seu objeto às empresas: Brindes Inteligentes - Indústria e
Comércio de Brindes, CNPJ nº 00.130.699/0001-04, para fornecimento do item 1 (500
bonés ecológicos), no valor total de R$ 2.500,00; R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES, CNPJ
15.520.126/0001-64, para fornecimento do item 2 (1.000 sacolas ecológicas), no valor total
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019042900166

LUCIA CARVALHO BITAR YUNG TAY
Diretora-Geral
Substituta
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Publicação DOU- Aviso de Homologação. PE nº 08/2019 (0534518)

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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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.

À SEALMOX,
Para encaminhamento das notas de empenhos às
respectivas empresas.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 29/04/2019, às 18:10, 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
0534526 e o código CRC 52DF7229.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho SLC 0534526

0534526v1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
00130699/0001-04
Inscrição:
Razão Social: BRINDES INTELIGENTES IND E COM DE BRINDES LTDA
Nome Fantasia:BRINDES INTELIGENTES
SHCG NORTE CR QD 710/711 BL B 37 SALA 102 / ASA NORTE /
Endereço:
BRASILIA / DF / 70000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2019 a 29/05/2019
Certificação Número: 2019043001130319945650

Informação obtida em 06/05/2019, às 16:35:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Certidão FGTS EMPRESA BRINDES INTELIGENTES (0536809)
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
15520126/0001-64
Inscrição:
Razão Social: R DANTAS FILHO CONFECCOES
R VIVALDO JOSE TEIXEIRA 77 / JARDIM MENEGAZZO / APUCARANA /
Endereço:
PR / 86802-526

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2019 a 04/06/2019
Certificação Número: 2019050602404843208440

Informação obtida em 06/05/2019, às 16:54:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 de 1

Certidão FGTS RDANTAS FILHO (0536837)
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
06/05/19 17:01
USUARIO : HEBERTH
DATA EMISSAO : 06Mai19
NUMERO : 2019PE000192
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:EJE. ANULA PE 31/2019 PARA EMISSÃO DE NE. SACOLAS E BONÉS
ECOLÓGICOS.

EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401083 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA CONSUM
22.065,00

LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH
UG : 070011 06Mai19 16:49
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
*******************************************************************************
O presente PE anulou o PE 31/2019 (0493745).
Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, às 17:03, 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
0536842 e o código CRC AC27D487.
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SIAFI - Pré-Empenho SGO 0536842

0536842v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000192
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, às 17:43, 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
0536847 e o código CRC CF1C2B6C.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0536847
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
15427573/0001-73
Inscrição:
Razão Social: H F ZAMORA BRINDES EPP
Nome Fantasia:IDEALIZE BRINDES PROMOCIONAIS
AV CARLOS LIVIERO 457 SL J / VILA LIVIERO / SAO PAULO / SP /
Endereço:
4186-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2019 a 02/06/2019
Certificação Número: 2019050403192770972941

Informação obtida em 06/05/2019, às 17:13:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 de 1

Certidão FGTS ZAMORA (0536873)
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06/05/2019 17:14

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

19050024419-63

Data e hora da emissão

06/05/2019 17:16:38

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

Certidão Fazenda Estadual Zamora (0536875)

Folha 1 de 1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

À SAD,
Para assinatura do empenho
(0534480),
2019NE000376 (0534492) e
(0534495).

2019NE000378
2019NE000379

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2019, às 18:01, 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
0536945 e o código CRC B09AE671.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

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

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019
Assinatura: 30/04/2019. P.A. nº 000461-74.2019.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a
contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 01/2019

EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie:Contrato n°11/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada:Soluti-Soluções em Negócios
Inteligentes S/A. CNPJ n°09.461.647/0001-95. Objeto: Emissão de certificados digitais padrão
ICP-Brasil, visitas e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento de
certificado digital. Fundamento Legal: PAV n°001017-80.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Lei
n°8.666/1993; Lei n°10.520/2002; Dec. n°5.450/2005 e Dec. n°7892/2013. Valor:R$
9.053,55(nove mil e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Recursos
Orçamentários:PT n°085339, ED n° 339040/339039, NE n°447/2019, datada de 12/04/2019, no
valor de R$5.619,15 e n° 448/2019, datada de 12/04/2019, no valor de R$ 3.434,40. Vigência:
12(doze)meses a contar da assinatura ou até o recebimento definitivo do objeto.
Assinatura:16/04/2019. Assinam:Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Eduardo
Pereira dos Santos, representante da Contratada.

EMPRESA REGISTRADA: ANDREI SANTOS SILVA
CNPJ: 15.785.674/0001-16
Especificação
Quant.
TV LED Sony 49"-Modelo49X705F Smart UHD 4K. Marca
15
Sony (demais especificações no Termo de Referência)

.

.

.

R$ unit.
2.395,89

Total
35.938,35

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE/AP

Espécie: Contrato n°13/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada:CONSTRUTORA J.R. OLIVEIRA
LTDA. CNPJ n° 40.863.722/0001-94 Objeto: Serviços continuados de manutenção predial, com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Pregão n°05/2019-TRF5ªR;
PAV n°0004371-50.2018.4.05.7000-TRF5ªR; Lei n°10.52 0/2002; Dec. n°3.555/2000; Dec.
n°3.693/2000; Dec. n°3.784/2001; Dec. n°5.450/2005; L.C. n°123/2006; Dec. n°8.538/2015;
Res. n°169/2013-CNJ; Res. n°248/2018-CNJ; Portaria n°391/2013-CNJ; I.N. n°001/2016-CJF;
Portaria n°443/2019-MP DG; I.N. n° 01/2016-SLTI/MPOG; I.N. n°05/2017-SEGE/MPDG e Lei
n°8.666/1993. Valor: R$639.987,04 (seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e sete
reais e quatro centavos). Recursos Orçamentários: PT n°107775, ED n° 339037, NE n°485/2019,
datada de 29/04/2019, na modalidade global, no valor de R$417.769,32. Assinatura:
30/04/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Jeronimo Romão de
Oliveira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Processo: PAD 509/2019. Espécie: Termo de Credenciamento n. 02/2019, para prestação
de serviços odontológicos. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em
especial o caput do Art. 25, e nos termos da Resolução n. 007-TRE/AM de 13/07/2000.
Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Credenciada: LL
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA., CNPJ 24.127.402/0001-10. Do Objeto: Prestação de
serviços odontológicos de clínica geral, periodontia, cirurgia buco-maxilo facial, prótese,
ortodontia e endodontia. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação do seu extrato no D.O.U. Data da Assinatura:
05/02/2019. Assinam: Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante,
e a Sra. ANDRÉA LIMONGI ABRAHIM, pela Credenciada.

Espécie:Contrato n°14/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: SOSERVI-SOCIEDADE DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ n°09.863.853./0001-21. Objeto: Serviços continuados de limpeza
e conservação. Fundamento Legal:PAV n°0004473-38.2019.4.05.7000; art.24,IV da Lei
n°8.666/1993; Res. n°169/2013-CNJ; Res. n°248/2018; Portaria n°391/2013-CNJ; I.N.
n°001/2016-CJF; Portaria n°443/2018-MPDG; I.N. n°01/2016-SLTI/MPOG; I.N. n°05/2017SEGE/MPDG. Valor: R$ 504.569,38 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e trinta e oito centavos). Recursos Orçamentários:PT n°107778, ED n° 399037, NE
n°493/2019, datada de 30/04/2019, na modalidade global, no valor de R$ 504,569,38.
Vigência: 60 (sessenta) dias, contados a partir de 06/05/2019. Assinatura:03/05/2019 Assinam:
Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e Eveline Maria Dutra, representante da
Contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Processo: PAD 2147/2019. Espécie: Termo de Credenciamento n. 04/2019, para prestação
de serviços médicos. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial
o caput do Art. 25, e nos termos da Resolução TRE-AM n. 01 de 05/02/2019 e Portaria
TRE/AM n. 111, de 13/02/2019. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Credenciada: HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, CNPJ 04.666.863/0001-53. Do
Objeto: Prestação de serviços médicos, hospitalares e exames em geral. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação do seu
extrato no D.O.U. Data da Assinatura: 26/03/2019. Assinam: Desembargador, Presidente
em exercício, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Credenciante, e o Sr. EDSON SARKIS
GONÇALVES, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019 - UASG 70002
Processo: 0000869-22.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de
togas para os membros da Corte deste Regional, em conformidade com as especificações
constantes do termo de referência (Anexo I do edital).. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
07/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antônio da Rocha
Viana,
N.
1389,
Bosque
Rio
Branco/AC
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00023-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 07/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

Espécie: Convênio n° 17/2019 que entre si firmam o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
CEARÁ e a EDUCADORA 7 DE SETEMBRO. Objeto: termo de cooperação técnica e
administrativa, estabelecendo relação de reciprocidade entre as partes. Assina pelo TRE,
Desembargador Haroldo Correia De Oliveira Máximo, Presidente Do TRE/CE e pela UNI7,
Ednilton Gomes de Soárez, Reitor da UNI7. PAD n.º 5.415/2019. Data: 23/04/2019

(SIASGnet - 06/05/2019) 70002-00001-2019NE000037
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 70002

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: 0000721-11.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de
baterias para nobreaks, conforme as especificações constantes do no termo de referência
(Anexo I do edital), que integra este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
07/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha
Viana,
1389,
Bosque
Rio
Branco/AC
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 07/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
20/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Espécie: Convênio n° 18/2019 que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO. Objeto:
Cessão de um imóvel ao TRE-CE, situado na Rua Coronel Manoel Pinheiro de Almeida, n°
2, Centro, em Farias Brito/CE para que nele funcione um Posto Permanente de
Atendimento Eleitoral da 62ª Zona Eleitoral. Assina pelo TRE, Desembargador Haroldo
Correia De Oliveira Máximo, Presidente Do TRE/CE e pela Prefeitura Municipal de Farias
Brito, José Maria Gomes Pereira, Prefeito de Farias Brito. PAD nº 3.788/2019. Data:
03/05/2019

BRUNA SILVA BRASIL
Tecnica Judiciaria

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2018

(SIASGnet - 06/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Processo nº 19.099/2018. Objeto: Procedimento destinado à Contratação de Empresa
especializada em análise e tratamento de poços e reservatórios de água. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 29/04/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015; Processo SEI nº 0001229-95.2017.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, combinado com a
Cláusula Dez do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e SEGUROS SURA S/A, CNPJ nº
33.065.699/0001-27; Objeto: a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, por mais
12 meses, mantendo o seguro dos automóveis incluídos pelo PrimeiroTermo Aditivo ao
Contrato; b) a extensão do seguro aos veículos Renault Master M Bus L3H2, placa
QLF0022, ano 2018/2019, e Citroen C4 Lounge Shine Aut., placa QLD 2332, ano 2018/2019;
c) a redução do valor total do seguro de R$ 16.050,25 para R$ 16.050,00. Assinatura:
01/03/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 270/2016 celebrado com a empresa
OFICAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Reajustar o valor do contrato
retroativamente de R$ 2.225,13 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e treze centavos)
e Valor Anual de R$ 26.701,52 (vinte e seis mil, setecentos e um reais e cinquenta e dois
reais) para o Valor Mensal de R$ 2.326,59 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e
cinquenta e nove centavos) e Valor Anual de R$ 27.919,11 (vinte e sete mil, novecentos e
dezenove reais e onze centavos). Fundamento: art. 65, §8º da Lei Nº 8.666/93, e na
autorização do Diretor-Geral contida no Processo PAD Nº 6.068/2019. Assina: pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 29/04/2019.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
No Aviso de Homologação publicado no DOU, Seção 3, em 29/04/2019, nº 81,
pág. 166, onde se lê "Processo Administrativo SEI nº 0011353-52.2018.6.02.8000, leia-se
Processo Administrativo SEI nº 0011353-52.2018.6.02.8502 ".
Maceió, 6 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70007

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

Processo: 16215/2018 . Objeto: Aquisição de suprimento de informática, conforme as
especificações do Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 07/05/2019 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21, Centro Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00022-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 07/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 17/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2018, de execução indireta de prestação de serviços
de engenharia. PARTES: União, através do TRE-AP e a Empresa Forte LTDA. Objeto:
Alteração das Cláusulas Segunda e Décima Primeira do instrumento principal, para fins de
acréscimo de R$ 8.676,34 (oito mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), bem como prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 40
(quarenta) dias. O valor total do contrato passa a ser de R$ 92.425,53 (noventa e dois mil
e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos). DATA DE ASSINATURA:
06/05/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Luiz
Hildemar G. S. Junior, representante da contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050700129

Nº 86, terça-feira, 7 de maio de 2019

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira
(SIASGnet - 06/05/2019) 70007-00001-2019NE000025

129

Publicação DOU - Aviso de Retificação (0537707)

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

SEI 0011353-52.2018.6.02.8502 / pg. 309

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.

À SEALMOX, para remessa das notas de empenho
aos respectivos fornecedores e demais medidas cabíveis.
Cópia
acompanhamento.

à

Unidade

demandante,

para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537741 e o código CRC 72DDDC07.

0011353-52.2018.6.02.8502

Despacho SAD 0537741

0537741v1
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E-mail - 0538350
Data de Envio:
08/05/2019 17:39:21
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
vendas@bonesaojose.com.br
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000376 PA 11353-52.2018
Mensagem:
Prezado fornecedor,
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.
Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0534492.html

E-mail SEALMOX 0538350
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E-mail - 0538353
Data de Envio:
08/05/2019 17:40:38
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
contato@futurebrindes.com.br
licita@futurebrindes.com.br
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000379 PA 11353-52.2018
Mensagem:
Prezado fornecedor,
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.
Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0534495.html

E-mail SEALMOX 0538353
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MDaemon Webmail

Caixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas MDaemon
Mensagem

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Pasta de destino Caixa de Entrada

Copiar Mover

De:
"Samili" <licita@futurebrindes.com.br>
Para:
"Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data:
09/05/2019 08:05 AM
Assunto:[almoxarifado] RES: Envio de Nota de Empenho 2019NE000379 PA 11353-52.2018
Prezados Bom Dia,
Confirmo o recebimento.
Solicito por gentileza, a arte que será gravada nos produtos.
Se possível o arquivo deve estar em formato vetor para que possamos editar e
montar o Layout.
Agradeço!
Qualquer dúvida estou a disposição!

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO [mailto:almoxarifado@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de maio de 2019 17:41
Para: contato@futurebrindes.com.br; licita@futurebrindes.com.br
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2019NE000379 PA 11353-52.2018
Prezado fornecedor,
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do
empenho na nota fiscal, quando de sua emissão.
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO
(ANTIGA VIA EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL.
TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À
CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que
foi cotado e está registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às
características, sobretudo mudança de MARCA ou unidade (Kg, L, g, etc..).
Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES
da remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de
aceite neste Tribunal.
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho
respondendo a este e-mail. É imprescindível para que não tenhamos problemas
com prazos contados para entrega do material que começa a contar a partir
desse recebimento do mesmo.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IIQLOZZRBMX6K&View=Message&Number=26447

Anexo RESP FORNECEDOR - FUTUREBRINDES (0538576)
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desse recebimento do mesmo.

MDaemon Webmail

Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691

edneyalmeida@tre-al.jus.br

Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida
Responder ao Remetente
Responder a Todos
Encaminhar Mensagem
Encaminhar como anexo
Marcar como não lida
Excluir Mensagem
Isto é SPAM
Isto não é SPAM
Imprimir Mensagem
Salvar Fonte
Visualizar Origem da Mensagem

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IIQLOZZRBMX6K&View=Message&Number=26447

Anexo RESP FORNECEDOR - FUTUREBRINDES (0538576)
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E-mail - 0538634
Data de Envio:
09/05/2019 11:53:16
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
gestao@gestaocontabil.com
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000378 PA 11353-52.2018
Mensagem:
Prezado fornecedor,
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.
Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0534480.html

E-mail SEALMOX 0538634
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=K3AEWRT17203O&View=Message&Print=Yes&Number=1

De:

"Mônica Maciel Braga de Souza" <monicasouza@tre-al.jus.br>

Para:

licita@futurebrindes.com.br

CC:

contato@futurebrindes.com.br

Data:

09/05/2019 05:49 PM

Assunto: ARTE TRE/EJE/AL - NE 2019NE000379 (canetas e lápis ecológicos)
Prezados, boa tarde.
Encaminho, no anexo, a arte que será gravada nas canetas e lápis, objeto da NE 2019NE000379.
Informo que envio os arquivos nos formatos PDF e CDR.
Restando dúvidas, estaremos à disposição nos Telefones: (82) 2122-7760 | 7793.
Atenciosamente.
Mônica Maciel - EJE/AL
(82) 2122-7760 / (82) 9335-0751
monicasouza@tre-al.jus.br

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=K3AEWRT17203O&View=Message&Print=Yes&Number=1

E-mail E-MAIL ENCAMINHANDO AS ARTES (0539118)
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