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

 

Memorando nº 920 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP
Maceió, 08 de outubro de 2019.

Para: Diretoria-Geral
Assunto: Aquisição de Camisetas. Eleições 2020.

 

Senhor Diretor,
 
Cumprimentando-o, informo a Vossa Senhoria que estas

subscritoras foram designadas por meio da Portaria Presidência n.
373/2019 0600064 como gestoras do contrato de aquisição de
camisetas para as Eleições 2020.

Dessa forma, apresentamos a Vossa Senhoria a proposta
que segue abaixo com os tipos de camisetas e quantitativos
referentes à aquisição em tela para análise e alterações que entender
convenientes:

 
DESCRIÇÃO DESTINATÁRIO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

CAMISETA com as
identificações
"Eleições 2020" e
"COORDENADOR"

Coordenador de local
de votação 4124 camisetas

Sendo 02 unidades
para cada coordenador
de local de votação
(tendo em vista a
utilização na véspera e
dia da Eleição)

CAMISETA com as
identificações
"Eleições 2020" e
"COLABORADOR"

Motoristas requisitados
e Oficiais de Justiça 163 camisetas

Considerados 01 Oficial
de Justiça e 01
motorista por ZE e
Posto de Atendimento,
exceto Capital e
Arapiraca, onde foram
considerados 02
motoristas por ZE.

CAMISETA, apenas
com a
identificação da

Para todos os
servidores da SEDE e
Cartórios Eleitorais (do
Quadro, Removidos, 423 camisetas Sendo 01 unidade para

cada servidor.
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Justiça Eleitoral Requisitados e Sem
vínculo)

Acréscimo de
contingência de
15% das
camisetas.

Coordenador de local
de votação. Tendo em
vista o possível
aumento dos locais de
votação.

619 camisetas  

 
Ressaltamos que também será necessária a definição

do modelo com a arte gráfica da camiseta de Coordenador e
Colaborador e da camiseta para os servidores (que poderia ser
diferenciada, para utilização em outras eleições), assim como o
material a ser utilizado para sua confecção, se algodão ou
tecido ecológico.

Do exposto, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria
para análise e deliberação, esclarecendo que dependemos das
definições acima para a elaboração do Termo de Referência, tendo
em vista o prazo estipulado na Portaria Presidência 373.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 10/10/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 10/10/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605940 e o código CRC 7695AE92.

0008734-69.2019.6.02.8000 0605940v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
Em atenção ao Memorando 920 (0605940), faço

retornar os autos às gestoras do contrato para apresentarem
sugestões com modelos a serem escolhidos, a exemplo da
conduta adotada no idêntico processo para as eleições de
2018. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/10/2019, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607396 e o código CRC F4F1AD38.

0008734-69.2019.6.02.8000 0607396v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
Em complemento ao Despacho 0607396, designo a

servidora Mônica Maciel Braga de Souza para produção da
arte gráfica dos modelos das camisetas personalizadas para as
Eleiçoes 2020. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/10/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607841 e o código CRC 36521DCE.

0008734-69.2019.6.02.8000 0607841v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6741 - TRE-AL/PRE/EJE

Para: Direção-geral
 
Assunto: Aquisição de Camisetas. Eleições 2020.
 
Senhor Diretor,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria no evento (0607841),
retorno o presente a essa Direção após a produção da arte grágica
dos modelos personalizados das Camisas para as Eleições 2020,
pertinentes aos Servidores, Coordenadores e Colaboradores da
Justiça Eleitoral, conforme itens: ANEXO I - CAMISAS - ELEIÇÕES -
MODELOS GERAIS (0620796), ANEXO II - MODELOS - CAMISAS -
SERVIDORES - ELEIÇÕES 2020 (0620798), ANEXO III - MODELOS
- CAMISAS - COORDENADORES - ELEIÇÕES 2020 (0620799) e
ANEXO IV - MODELOS - CAMISAS - COLABORADORES -
ELEIÇÕES 2020 (0620802).
 
Tendo em vista as recomendações apontadas pelas gestoras do
contrato, contidas no Memorando nº 920 / 2019 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/GSGP (0605940), as quais corroboro, venho, a título
de sugestão, propor que as camisas direcionadas aos servidores da
Casa sejam confeccionadas em material reciclado, com modelos
diferenciados, tanto no formato quanto para os sexos (F e M), tendo
em vista que poderão ser aproveitadas para uso em outras eleições.
Proponho, ainda, já que de interesse dos servidores, que os modelos
selecionados por essa administração sejam colocados em votação
para predileção final pelos servidores.
 
Quanto ao material e modelo das camisas que serão usadas pelos
Coordenadores e Colaboradores da Justiça Eleitoral, por trazerem
estampados o ano das Eleições, e ainda pelo fato de serem usadas em
período sazonal, que sejam confeccionadas em tecido de algodão,
contudo, por serem produzidas em grande quantidade, tragam
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elementos que barateiem o custo total, repercutindo em economia
para o orçamento deste Tribunal. 
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 11/11/2019, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620290 e o código CRC 56C440D7.

0008734-69.2019.6.02.8000 0620290v18
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ANEXO I
TRE  |  EJE  |  ALAGOAS

CAMISAS - ELEIÇÕES - MODELOS GERAIS
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 2

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 1

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

CAMISA COM GOLA E BOTÕES (TIPO POLO)

CAMISA COM GOLA E ZÍPER (TIPO POLO)
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 4

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 3

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

CAMISA COM GOLA CARECA E DETALHES EM COR

CAMISA COM GOLA EM ‘’V’’ E DETALHES EM COR
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 6

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 5

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

CAMISA COM GOLA E DETALHES

CAMISA COM GOLA, DECOTE ‘’V’’ E DETALHES
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 8

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO 7

CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOV / 2019

MODELOS GERAIS

CRIAÇÃO: MÔNICA MACIEL

CAMISA COM GOLA ‘’V’’

CAMISA COM GOLA EM ‘’U’’ (CARECA)
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ANEXO II
TRE  |  EJE  |  ALAGOAS

MODELOS - CAMISAS - SERVIDORES

ELEIÇÕES - 2020
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S1

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S2

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

TRE/AL
Eleições

SERVIDOR
Justiça Eleitoral

SERVIDOR                          
Justiça Eleitoral
                              ELEIÇÕES E   

T   
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S3

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S4

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

SERVIDOR
Eleições

Justiç
a Eleitora

l TRE-AL

Servid�
JUSTIÇA ELEITORAL

Eleiçõe
s

TRE-AL
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S5

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S6

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

SERVIDOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES
TRE �AL/

ServidorJUSTIÇA ELEITORAL

ELEIÇÕES

TRE-AL
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S7

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S8

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

SERVIDOREleições

Justiça Eleitoral

TREALTREAL

TRE-AL

ELEIÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ELEIÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S9

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S10

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

TRE �AL/
SERVIDORSERVIDOR

Justiça Eleitoral

EL
EI

Ç
Õ

ES

SERVIDOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES
TRE �AL/
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S11

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S12

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

TRE �AL/
SERVIDORSERVIDOR

Justiça Eleitoral

EL
EI

Ç
Õ

ES

SERVIDOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES
TRE �AL/
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S13

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S14

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

TRE/ALTRE/ALTRE/ALTRE/AL
Justiça EleitoralJustiça Eleitoral

SERVIDOR

SERVIDOR 
JESTIÇA ELEITORAL 

ELEIÇÕES 

TRE/AL

Anexo ANEXO II - MODELOS - CAMISAS - SERVIDORES (0620798)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 19



EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S15

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S16

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

TRE �AL/
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES SERVIDOR

ELEIÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S17

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S18

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

ELEIÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR

Servidor
JUSTIÇA ELEITORAL

Eleições
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S19

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S20

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

Justiça Eleitoral

TRE-AL

SERVIDOR

Justiça Eleitoral

TRE-AL

ELEIÇÕES
Servidor
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S21

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S22

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
ELEIÇÕES

TRE-AL

ELEIÇÕES
TRE-AL

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S23

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S24

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

TRE-AL
Eleições

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
ELEIÇÕES

TRE-AL 
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S25

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S26

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

Eleições
TRE-AL

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR

Eleições
TRE-AL

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S27

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S28

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

JUSTIÇA ELEITORAL

Servidor
ELEIÇÕES

Servidor

TRE - AL
Eleições

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIDOR
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S29

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S30

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

Servidor
JUSTIÇA ELEITORAL

Eleiçõe
s

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTIÇA ELEITORAL

Servid�

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Eleições
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S31

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S32

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

ELEIÇÕES Servidor
JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Servidor
JUSTIÇA ELEITORAL

ELEIÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S33

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S34

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

NOVEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

ELEIÇÕES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Diretora-Geral em Exercício, em 12/11/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621256 e o código CRC B9BE6108.
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DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.
Cientes da proposição da Diretoria-Geral.
Faz-se necessário o encaminhamento no SEI à

Comissão Permanente de Planejamento das Eleições para
aguardar designação de reunião.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 14/11/2019, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 14/11/2019, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623060 e o código CRC BF3427DA.
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2019.
À EJE
Diante da premente necessidade de agilizarmos

este procedimento, submetemos os modelos
das camisas ao descortino da Presidência,
restando escolhidos os modelos S11 para servidores - Anexo II
(0620798)  e B15 - Anexo IV (0620802) para colaboradores e
coordenadores, todos na cor cinza, sendo o dos servidores no
formato polo com botões.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/12/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630842 e o código CRC 9FD30BB8.
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO S11

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

DEZEMBRO / 2019

SERVIDORES

ARTE: MÔNICA MACIEL

CAMISA TIPO POLO - COR CINZA - NOMES EM AZUL

ELEIÇÕES
TRE �AL/

SERVIDOR
Justiça Eleitoral

SERVIDOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES
TRE �AL/
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EJE

TRE
ALAGOAS MODELO B15

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

COLABORADOR

ARTE: MÔNICA MACIEL

COLABORADOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES

2020

COLABORADOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES 2020ELEIÇÕES

2020 DEZEMBRO / 2019

COORDENADOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES

2020

EJE

TRE
ALAGOAS MODELO B15

MODELOS  |  CAMISAS  |  ELEIÇÕES  |  2020

DEZEMBRO / 2019

COORDENADOR

ARTE: MÔNICA MACIEL

COLABORADOR
Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES 2020ELEIÇÕES

2020

CAMISA GOLA CARECA - COR CINZA
NOMES: FRENTE ( verdes-gradiente e amarelo escuro) E COSTAS (Preto) 

CAMISA GOLA CARECA - COR CINZA
NOMES: FRENTE ( verdes-gradiente e amarelo escuro) E COSTAS (Preto) 
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
Senhor Diretor, 
 
Tendo em vista a escolha dos modelos das camisas

para confecção, retornamos os autos com a compilação dos
referidos modelos (0632360), com a sugestão do
encaminhamento dos presentes à SGP para as providências
subsequentes.

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Antonio Góis dos Santos.
Secretário da EJE em Substituição

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente III, em 05/12/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632382 e o código CRC B0C92320.
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
Após os ajustes na produção da arte gráfica dos modelos

das camisetas personalizadas aprovados pela Presidência deste
Tribunal, determino o retorno dos autos às gestoras do contrato de
aquisição de camisetas para as Eleições 2020, ora lotadas no
Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas e na Ouvidoria, para as
providências decorrentes.

Registro, por oportuno, que as especificações referentes
a tecidos e forma de impressão da arte gráfica das camisas deverão
seguir o padrão deliberado pela Comissão de Pleitos Eleitorais, em
reunião ocorrida na data de 13/12/2019, e que constará da respectiva
ata.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/12/2019, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632661 e o código CRC 034E1D82.
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DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.
Senhor Diretor,
Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria com o Termo

de Referência 0637809 referente à aquisição das Camisetas que
serão utilizadas nas Eleições 2020, para análise, deliberação e
demais atos necessários.

Ressaltamos que o referido documento foi elaborado
observando-se as diretrizes estabelecidas, conforme insfomações
contidas nos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 17/12/2019, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 17/12/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637790 e o código CRC D5B054AB.
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PODER JUDICIÁRIO
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

1.1 - Aquisição de  camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições
2020.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 - Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral no dia e
véspera das Eleições Gerais 2020, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos locais de
votação.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

3.1. - Tipo/Modelo

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL

01
CAMISA POLO  MASCULINA
– Servidor (Modelo. Anexo I)

255

Malha  em  100%  algodão,  fio  30.1,
penteado,  com  gramatura  usual  do
mercado, não inferior a 150g/m².

Gola  polo,  com  abertura  parcial  com
fechamento  através  de  02  botões
caseados; com reforço de ombro a ombro.

Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da
manga), sendo o pantone textil equivalente
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo I;
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm;
-  Dimensão  da  impressão  do  verso  não
inferior a 25 x 16 cm.

02 CAMISA POLO  FEMININA –
Servidor (Modelo. Anexo I)

232
Malha  em  100%  algodão,  fio  30.1,
penteado,  com  gramatura  usual  do
mercado, não inferior a 150g/m².

Gola  polo,  com  abertura  parcial  com
fechamento  através  de  02  botões
caseados; com reforço de ombro a ombro.

Termo de Referência CAMISAS Eleições 2020 (0637809)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 70



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705

Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da
manga), sendo o pantone textil equivalente
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo I;
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm;
-  Dimensão  da  impressão  do  verso  não
inferior a 25 x 16 cm.

03
CAMISA  GOLA  CARECA  –
Colaborador
(Modelo. Anexo II) 

227

Malha  em  100%  algodão,  fio  30.1,
penteado,  com  gramatura  usual  do
mercado, não inferior a 150g/m².

Gola  redonda  do  tipo  careca  em algodão
com  elastano  e  com  reforço  de  ombro  a
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da
manga), sendo o pantone textil equivalente
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II;
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm;
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm.

04 CAMISA  GOLA  CARECA  –
Coordenador
(Modelo. Anexo II)

4761
Malha  em  100%  algodão,  fio  30.1,
penteado,  com  gramatura  usual  do
mercado, não inferior a 150g/m².

Gola  redonda  do  tipo  careca  em algodão
com  elastano  e  com  reforço  de  ombro  a
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da
manga), sendo o pantone textil equivalente
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
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modelo que segue no Anexo II;
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm;
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm.

TOTAL GERAL: 487 Camisas Gola Polo e 4988 Camisas Gola Careca

3.2. - Medidas

- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo,
admitida  variação  máxima  de  +/-  2,0cm  para  cada  medida.  Poderá  haver  ajustes  para
adequação nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo II) / CAMISAS POLO MASCULINAS (Anexo I)

TAMANHO COMPRIMENTO
(cm)

LARGURA
(cm)

COMPRIMENTO
DAS MANGAS

(cm) 

LARGURA DA
GOLA (cm)

P 70 49
18,5

17,5

M 75 54
19,5

18

G 78 57
22

19

GG 81 60
23

22

PADRÃO CAMISAS POLO FEMININAS (Anexo I)

TAMANHO BUSTO (cm) CINTURA (cm) COMPRIMENTO
(cm) 

MANGA (cm)

P 44 43 59 14

M 47 45
61

15

G 51 48
63

16

GG 55 52
67

18
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4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 

4.1 – Quantitativo de Camisa POLO MASCULINA – Anexo I

ESPECIFICAÇÃO QUANT.
QUANT. DE
CAMISAS

P/ PESSOA
TOTAL

4.1.1.  Servidores  do  Sexo  Masculino  da  SEDE  (do
Quadro, Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

113 01 113

4.1.2.  Servidores  do  Sexo  Masculino  dos  Cartórios  (do
Quadro, Removidos, Requisitados)

109 01 109

4.1.3.  Acréscimo  de  15%  tendo  em  vista  possíveis
situações  imprevistas  que  demandem  um  aumento  da
quantidade necessária de camisas.

- - 33

4.1.4. TOTAL GERAL 255
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA POLO MASCULINA

TAMANHO PORCENTAGEM QUANTIDADE

P 5% 12

M 45% 115

G 45% 115

GG 5% 13

TOTAL 100% 255

4.2. – Quantitativo de Camisa POLO FEMININA – Anexo I

ESPECIFICAÇÃO QUANT.
QUANT. DE
CAMISAS

P/ PESSOA
TOTAL

4.2.1. Servidores do Sexo Feminino da SEDE (do Quadro,
Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

83 01 83

4.2.2.  Servidores  do  Sexo  Feminino  dos  Cartórios  (do
Quadro, Removidos, Requisitados)

119 01 119
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4.2.3.  Acréscimo  de  15%  tendo  em  vista  possíveis
situações  imprevistas  que  demandem  um  aumento  da
quantidade necessária de camisas.

- - 30

4.2.4. TOTAL GERAL 232
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA POLO FEMININA

TAMANHO PORCENTAGEM QUANTIDADE

P 35% 81

M 45% 105

G 15% 35

GG 5% 11

TOTAL 100% 232

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO QUANT.
QUANT. DE
CAMISAS

P/ PESSOA
TOTAL

4.3.1. Oficiais de Justiça dos Cartórios Eleitorais e Postos
de Atendimento

47+5 (PA)=
52

02 104

4.3.2.  Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais
e Postos de Atendimento, exceto Capital e Arapiraca

40+5 (PA)=
45 

01 45

4.3.3.  Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais
Capital e da cidade de Arapiraca

7 x 2= 14 01 14

4.3.4. Estagiários 14 01 14

4.3.5. Motoristas requisitados para SEDE 20 01 20

4.3.6.  Acréscimo  de  15%  tendo  em  vista  possíveis
situações  imprevistas  que  demandem  um  aumento  da
quantidade necessária de camisas.

- - 30

4.3.7. TOTAL GERAL 227
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:
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CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR

TAMANHO PORCENTAGEM QUANTIDADE

P 5% 11

M 35% 80

G 45% 102

GG 15% 34

TOTAL 100% 227

4.4. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Coordenador - Anexo II.

ESPECIFICAÇÃO QUANT.
QUANT. DE
CAMISAS

P/ PESSOA
TOTAL

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2070 02 4140

4.4.2.  Acréscimo  de  15%  tendo  em  vista  possíveis
situações  imprevistas  que  demandem  um  aumento  da
quantidade necessária de camisas.

621 - 621

4.4.3. TOTAL GERAL - - 4761
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR

TAMANHO PORCENTAGEM QUANTIDADE

P 35% 1666

M 40% 1905

G 20% 952

GG 5% 238

TOTAL 100% 4761

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria  de Administração/COMAP.

6 – DA ENTREGA
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6.1 – Anteriormente à produção o fornecedor deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em
todos  os  tamanhos  solicitados),  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  a  partir  da  data  do
recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-AL.
O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da aprovação da amostra.

6.2  – A entrega deverá  ser  efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL,  situado na Avenida
Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de
segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira,  sujeito a alteração,  devidamente
comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência. 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1  –  Indicar,  no  prazo  de  recebimento  da  Nota  de  Empenho,  em 02  (dois)  dias  úteis,  seu
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação.

7.2  –  Indicar  outro  representante,  em  igual  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  na  hipótese  do
contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do representante
anterior.

7.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da
conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
data do recebimento da Nota de Empenho.

 
7.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova.

7.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

7.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos
causados a terceiros.

7.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência e
com as normas e especificações técnicas.

7.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 

7.9  –  Responder  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscos  tributários  e  outros
resultantes do objeto da contratação.

7.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas
em duas vias.

7.11  –  Facilitar  o  pleno  exercício  das  funções  do  gestor  de  contrato,  atendendo  às  suas
solicitações  e  fornecendo,  em  qualquer  momento,  todas  as  informações  de  interesse  do
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Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de
aplicação de sanções contratuais. 

7.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será descontado,
imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente.

7.13 – Contando-se a partir  da data da recepção de notificação,  substituir,  em 07 (sete)  dias
corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que se
verificarem defeitos  de fabricação,  ou de execução,  ainda que só detectados quando de sua
utilização.

7.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação.

7.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1  –  Proporcionar  à  contratada  as  condições  indispensáveis  à  execução  do  objeto  da
contratação.

8.2  –  Executar  o  pagamento  à  contratada,  de  acordo  com  as  condições  de  preço  e  prazo
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo.

9 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

9.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado pelo
TRE-AL,  que  terá  livre  acesso  a  todos  os  elementos  necessários  ao  cumprimento  de  suas
obrigações. 

9.2  –  A fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  TRE-AL,  a  qual  não  exclui  nem reduz  a
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos ou
prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

9.3  –  Os  esclarecimentos  solicitados  pelo  gestor  de  contrato  deverão  ser  prestados
imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada caso.

9.4  –  O objeto da contratação será  atestado pelo  gestor  designado,  mediante  verificação da
conformidade com os termos do avençados.

9.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer
aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de Empenho.

9.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do contrato,
o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico.
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9.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente solicitadas
pelo TRE-AL.

10 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais.

10.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência
da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

11 – DAS PENALIDADES

11.1  –  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação,  o  TRE-AL  poderá,  garantidos  o
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

11.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à execução
do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, observações e
sugestões feitas pelo gestor do contrato.

11.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até:

11.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-
AL.

11.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 07
(sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, no
todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de fabricação
ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização.

11.1.2.3  –  Acima  de  10%  (dez  por  cento)  e  até  15%  (quinze  por  cento),  quando  cumprir
irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos.

11.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir as
obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

11.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a multa
de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado.

11.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei.

11.4  –  As  multas  previstas  neste  Termo  de  Referência  serão  descontadas  dos  pagamentos
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente.

11.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 11.1.2, deve ser facultada a defesa prévia
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do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a partir do
dia da recepção da notificação.

11.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no
SICAF – Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da
Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face
da prática, ou da omissão do atos seguintes:

11.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
falhar, ou fraudar na execução da contratação.

11.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar de
entregar,  ou  apresentar  documentação  falsa,  exigida  para  o  certame,  ou,  no  caso  de,
retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar prejuízo
ao Contratante.

11.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo e
cometer fraude fiscal.

11.7 – A sanção prevista no item 11.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do item
11.1.2.

11.8 – A sanção prevista no item 11.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir da data da abertura de vista.

12 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

12.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento)
do seu valor.

12.2  –  O limite  estabelecido  no item 12.1.  poderá ser  excedido,  para  supressão,  desde que
resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

13 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento da
Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência.

13.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação:

13.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

13.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

13.2.3  –  A  lentidão  no  cumprimento  da  contratação,  levando  o  TRE-AL  a  comprovar  a
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impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado.

13.2.4 – O atraso injustificado no início da execução.

13.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante.

13.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação.

13.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão ou
transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a execução,
a juízo do TRE-AL.

13.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL.

13.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução.

13.2.10 – A decretação de falência.

13.2.11 – A dissolução da sociedade.

13.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, que, a
juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação.

13.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL.

13.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a
120 (cento e vinte)  dias,  salvo  em caso de calamidade pública,  grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação.

13.2.15  –  O  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pelo  TRE-AL,
decorrentes  de  objeto  já  executado  e  devidamente  conferido,  salvo  em caso  de  calamidade
pública,  grave  perturbação  da  ordem  interna  ou  guerra,  ou  ainda  por  repetidas  suspensões
totalizem  o  mesmo  prazo,  assegurando  à  Contratada  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

13.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do
TRE-AL, nos prazos contratuais.

13.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução da contratação.

13.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.

13.3 – A rescisão da contratação poderá ser:
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13.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL.

13.3.2 – Judicial, nos termos da legislação.

13.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-AL.

13.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 13.2.13 a 13.2.17, sem haja culpa de
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  direito  a  pagamentos  devidos  pele  execução  do  objeto  contrato,  até  a  data  do
cancelamento da Nota de Empenho.

13.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 13.2.1 a 13.2.13.

14 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

14.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado à
Contratada.

15 – DO FORO

15.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal,  Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

Maceió (AL), 
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ANEXO – I
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ANEXO II
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.
Considerando o Termo de Referência ora anexado no

evento SEI nº 0637809, e encaminhado por meio do despacho
0637790, cujo objeto é a aquisição de camisas personalizadas para
utilização na véspera e no dia das Eleições 2020, encaminho os
presentes autos eletrônicos à Comissão Permanente de Planejamento
de Eleições - CPPE, para análise e providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/12/2019, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638146 e o código CRC 9EA63033.

0008734-69.2019.6.02.8000 0638146v1
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CERTIDÃO

Tendo em vista deliberação da reunião da Comissão de
Eleições realizada em 16 de janeiro de 2020, cuja ata encontra-se em
processo de elaboração, certificamos a aprovação do Termo de
Referência do presente procedimento com a consequente anuência
da referida comissão ao plano de logística adotado. Assim,
remetemos estes autos para continuidade do feito pelas unidades
gestoras.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 17/01/2020, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/01/2020, às 08:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645241 e o código CRC A9340756.

0008734-69.2019.6.02.8000 0645241v3
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2020.
Em face da deliberação indicada na Certidão

AGE 0645241, remeto os presentes autos à SEIC, para efeito
do disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Destaco que se trata de aquisição de material para
as eleições 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645511 e o código CRC 48EDC17A.
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Despacho SAD 0645511         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 86



E-mail - 0646218

Data de Envio: 
  21/01/2020 15:36:50

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

Para (com cópia oculta):
    stparaiba@hotmail.com
    vendas@b2brindes.com.br
    uniformes@b2brindes.com.br
    licitacao.betbi@gmail.com
    nobregaconfeccoes@hotmail.com
    vendas@qualityconfeccoes.com.br
    licitamcb@gmail.com
    cr3@sinaigrupo.com.br
    alternativatextilltda@gmail.com
    contato@ryanne.com.br
    fabrilgraficaemalharia@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Camisas personalizadas. Eleições 2020. TRE-AL.

Mensagem: 
  Processo SEI 0008734-69.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 5.475 (cinco mil, quatrocentas e setenta e cinco)
camisas personalizadas para as Eleições de 2020, sendo 487 (quatrocentas e oitenta e sete) em gola polo
e 4.988 (quatro mil, novecentas e oitenta e oito) em gola careca, todas na cor cinza, em malha 100%
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m² e distribuídas em
tamanhos variados, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de
referência.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Compras - 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
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De: FABRIL GRÁFICA E MALHARIA <fabrilgraficaemalharia@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/01/2020 01:19 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Camisas personalizadas. Eleições 2020. TRE-AL.

Boa Tarde,
Segue Cotação Solicitada.

Atenciosamente,

Gabriela Soares
Assistente de Licitações e Contratos
FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME
Rua 33, Nº 16 - Areinha - São Luís - MA
fabrilgraficaemalharia@gmail.com
(98) 3232-6452; (94) 9.8159-5000

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu no dia terça, 21/01/2020 à(s) 15:37:
Processo SEI 0008734-69.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 5.475 (cinco mil, quatrocentas e setenta e cinco)
camisas personalizadas para as Eleições de 2020, sendo 487 (quatrocentas e oitenta e sete) em gola polo e
4.988 (quatro mil, novecentas e oitenta e oito) em gola careca,  todas na cor cinza, em malha 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m² e distribuídas em tamanhos
variados, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Compras - 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

Anexados:

Arquivo: COTAÇÃO TRE AL -
FABRIL.pdf

Tamanho:
389k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=F965H3...

1 of 1 22/01/2020 14:08
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INSC. ESTADUAL: 12.505866-7

Item UND MARCA Quant. Valor Unit. Valor Total (R$)

1 UND FABRIL 255 25,00 6.375,00

2 UND FABRIL 232 25,00 5.800,00

3 UND FABRIL 227 20,00 4.540,00

RAZÃO SOCIAL:  FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - ME
CNPJ: 26.289.993/0001- INSC. MUNICIPAL: 98224278
ENDEREÇO: Rua 33/ Espinhel, Nº 16,Q. 62, L.16, Areinha; CEP: 65.032-160,  São Luís - MA
TELEFONE: (98) 3232-6452 / (94)9.8159-5000 E-MAIL: fabrilgraficaemalharia@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS: 037 Banpará

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE AL

Descrição do Serviço/ Material

033 SANTANDER, AG: 3313 , C.C: 13003346-0, Praça de Pagamento: São Luís - MA

Camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020.
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4 UND FABRIL 4.761 20,00 95.220,00

R$ 111.935,00

CPF: 524.541.422-87

São Luís - MA, 22 de Janeiro de 2019.

________________________________________________
FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA

Luciano Souza Maia
Sócio/ Administrador

RG: 4219290 SEGUP/PA

Cento e Onze mil e novecentos e trinta e cinco reais.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Prazo de Validade da Proposta: 30 (trinta dias) da Apresentação.
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CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP

CNPJ: 07.149.307/0002-89

INSC. ESTADUAL: 242.15525-1

RUA DO IMPERADOR, 312 -CENTRO-MACEIÓ-AL

CEP. 57.020-670 FONE: 3336 1313

ORÇAMENTO    Nº:  2301AC

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  (TRE)

ENDEREÇO:

CONTATO: PODER JUDICIARIO

REFERENTE:

Processo SEI 0008734-

69.2019.6.02.8000

QUANT. PÇ UNIT. PÇ TOTAL

487 24,00 11.688,00

4988 18,00 89.784,00

0,00

TOTAL 101.472,00

PRAZO DE ENTREGA: 30  DIAS ÚTEIS

VALOR ACIMA JÁ ESTÁ COM O DESCONTO MÁXIMO PARA PAGAMENTO AVISTA

FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA A DINHEIRO EM ESPÉCIE OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CARIMBO CNPJ:

                                     MACEIÓ, 23 DE JANEIRO  DE 2020.

                          CPF: 04609082438

ANNE CATELINE RAMOS VIEIRA 

VALIDADE:  60 DIAS

DESCRIÇÃO

POLO TECIDO ALGODÃO COM COSTURA OMBRO A OMBRO MAIS SERIGRAFIA 

FRENTE A4 3 CORES E COSTA A4 1 COR. (PMG)

BÁSICA ALGODÃO FIO 30  COR COM COSTURA OMBRO A OMBRO COM 

SERIGRAFIA FRENTE A4 2 CORES MAIS COSTA 3 CORES

ORÇAMENTO FEITO COM BASE EM LAYOUTS ENVIADOS POR EMAIL NA 

DATA 22 DE JANEIRO
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 
CNPJ 13.628.123/0001-13 I.E. 90836300-08 

END.: RUA SILÍCIO, 100, PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE, APUCARANA  PR, CEP 86806-460 
 

Página 1 de 2 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Referente a resposta de cotação de camisetas personalizadas 
 

DADOS DO PROPONENTE 
 

Razão Social: JM Indústria de Confecções e Brindes Eireli EPP 
Endereço: Rua São Pedro, 1933, Sala A, Bairro São Pedro, Guabiruba, Santa Catarina Cep 88360-000 
TEL/FAX: 43 3033-7571  E-mail: jm.licita@gmail.com 
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 0355-7, Conta Corrente 56796-5 
 

Item Descrição Quant. 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

01 

CAMISA POLO MASCULINA  Servidor (Modelo. 
Anexo I) 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do  mercado, não inferior a 150g/m². Gola 
polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 
botões caseados; com reforço de ombro a ombro.  Camisa 
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da 
camisa e barra da manga), sendo o pantone textil 
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano 
ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I; - 
Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - 
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm 

255 R$ 24,70 R$ 6.298,50 

02 

CAMISA POLO FEMININA  Servidor (Modelo. Anexo 
I)  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola 
polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 
botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa 
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da 
camisa e barra da manga), sendo o pantone textil 
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano 
ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I; - 
Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - 
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 
cm. 

232 R$ 24,70 R$ 5.730,40 

03 

CAMISA GOLA CARECA  Colaborador (Modelo. 
Anexo II) 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola 
redonda do tipo careca em algodão com elastano e com 
reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, 
cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

227 R$ 11,90 R$ 2.701,30 
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 
CNPJ 13.628.123/0001-13 I.E. 90836300-08 

END.: RUA SILÍCIO, 100, PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE, APUCARANA  PR, CEP 86806-460 
 

Página 2 de 2 
 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 
153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e 
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; - Dimensão da impressão 
frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão 
do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

04 

CAMISA GOLA CARECA  Coordenador (Modelo. 
Anexo II)  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola 
redonda do tipo careca em algodão com elastano e com 
reforço de ombro a ombro.   Camisa toda em um único 
tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente  ao tom RGB 
153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e 
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; - Dimensão da impressão 
frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão 
do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

4.761 R$ 11,90 R$ 56.655,90 

 
Valor Global da proposta: R$ 71.386,10 (setenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e dez 

centavos) 
 
Prazo de entrega: Até 30 dias a contar do recebimento do pedido de compra. 
 
Forma de pagamento: 30 dias após o recebimento. 
 
Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos os custos 
e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta cotação 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
 
Apucarana/PR, 23 de janeiro de 2020. 
 
 

________________________________________ 
JM Indústria de Confecções e Brindes Eireli EPP 

Gilberto Bernabe Cavallini - Titular 
RG: 4.170.868-9 CPF: 468.154.819-72 
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De: Sports Textil Sports Magazine <stparaiba@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/01/2020 09:01 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Camisas personalizadas. Eleições 2020. TRE-AL.

SPORTS MAGAZINE LTDA

CNPJ.: 04.826.424/0001-60

INSC. ESTADUAL: 16.133.768-6

AV. DOM PEDRO l, 404 - TÉRREO, CENTRO CEP: 58013 - 021 - JOÃO PESSOA PB

TEL. (83) 3241-6886 / (83) 98852-1096  

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 15:36
Assunto: Solicitação. Cotação. Camisas personalizadas. Eleições 2020. TRE-AL.

Processo SEI 0008734-69.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 5.475 (cinco mil,
quatrocentas e setenta e cinco) camisas personalizadas para as Eleições de
2020, sendo 487 (quatrocentas e oitenta e sete) em gola polo e 4.988 (quatro
mil, novecentas e oitenta e oito) em gola careca,  todas na cor cinza, em
malha 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m² e distribuídas em tamanhos variados, de acordo com
especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Compras - 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

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=P36M6U...

1 of 2 28/01/2020 14:01
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Anexados:

Arquivo: ORÇAMENTO DO TRE DE
ALAGOAS - 28-01-2020.pdf

Tamanho:
281k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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João Pessoa – PB, 28 de janeiro de 2020 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A Empresa SPORTS MAGAZINE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n.º 04.826.424/0001-60, estabelecida na AVENIDA DOM PEDRO I, 404, CENTRO, 
JOÃO PESSOA, PARAIBA. Vem, perante este (a) Pregoeiro (a), apresentar a seguinte proposta de preços, conforme descrição abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS UND QUANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

CAMISA POLO MASCULINA Malha em 100% 
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura 
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola 
polo, com abertura parcial com fechamento a-
través de 02 botões caseados; com reforço de 
ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, 
cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e 
barra da manga), sendo o pantone textil equiva-
lente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 
segue no Anexo I; - Dimensão da impressão 
frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da 
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

UND 255 38,00 9.690,00 

02 

CAMISA POLO FEMININA Malha em 100% 
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura 
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola 
polo, com abertura parcial com fechamento a-
través de 02 botões caseados; com reforço de 
ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, 
cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e 
barra da manga), sendo o pantone textil equiva-
lente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
Impressão em cores frente e verso, via  transfer 
americano ou serigrafia, conforme  modelo que 
segue no Anexo I; - Dimensão da impressão 
frontal não  inferior a 25x17 cm; - Dimensão da 
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

UND 232 38,00 8.816,00 

03 

CAMISA GOLA CARECA – Colaborador, Malha 
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 
150g/m². Gola redonda do tipo careca em algo-
dão com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente ao 
tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impres-
são em cores frente e verso, via  transfer ameri-
cano ou serigrafia, conforme  modelo que segue 
no Anexo II; - Dimensão da impressão frontal 

UND 227 32,00 7.264,00 
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não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impres-
são do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

04 

CAMISA GOLA CARECA – Coordenador, Malha 
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 
150g/m². Gola redonda do tipo careca em algo-
dão com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente ao 
tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impres-
são em cores frente e verso, via  transfer ameri-
cano ou serigrafia, conforme modelo que segue 
no Anexo II; - Dimensão da impressão frontal 
não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impres-
são do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

UND 4761 32,00 152.352,00 

TOTAL 178.122,00 

Cento e setenta e oito mil, cento e vinte e dois reais 
- Validade da Proposta: 60 dias. 
- Prazo de Entrega: a combinar 
- Local da Entrega: a combinar 
 
Banco Bradesco nº 237– Agencia: 1061 – Conta Corrente: 2174-1 
Sports Magazine Ltda 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008734-69.2019.6.02.8000 Unidade 1 487

Objeto Camisa Polo. CATMAT:3948

Fontes de Consulta

Cotação Fabril Gráfica e Malharia, doc. 0646628 25,00 -2,93 25,00

Cotação Nóbrega Confecções, doc. 0647366 24,00 -3,93 24,00

Cotação JM Confecções, doc. 0647407 24,70 -3,23 24,70

Cotação Sports Magazine, doc. 0648837 38,00 10,08 Desconsiderado

20,87%

A Planilha  pode ser utilizada 27,93 5,83 24,57

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

24,57 11.965,59

3

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008734-69.2019.6.02.8000 Unidade 2 4.988

Objeto Camisa Gola Careca. CATMAT:3948

Fontes de Consulta

Cotação Fabril Gráfica e Malharia, doc. 0646628 20,00 -0,48 20,00

Cotação Nóbrega Confecções, doc. 0647366 18,00 -2,48 18,00

Cotação JM Confecções, doc. 0647407 11,90 -8,58 11,90

Cotação Sports Magazine, doc. 0648837 32,00 11,53 Desconsiderado

35,62%

A Planilha  pode ser utilizada 20,48 7,29 16,63

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

16,63 82.950,44

3

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 342 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora Substituta,
 
1- Tratam os autos da aquisição de camisas personalizadas para a
utilização na véspera e no dia das Eleições de 2020, conforme
quantitativos e demais especificações constantes do termo de
referência e anexos I e II, evento 0637809.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
estimativa de preços, despacho GSAD 0645511.
 
3- Recebemos cotações das empresas Fabril Gráfica e Malharia
(0646628), Nóbrega Confecções (0647366), J.M Confecções
(0647407) e Sports Magazine (0648837).
 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços (0648944 e
0648946) obtivemos o valor total de R$ 94.916,03 (noventa e quatro
mil novecentos e dezesseis reais e três centavos) para a aquisição de
5.475 (cinco mil quatrocentas e setenta e cinco) camisas, assim
distribuídas:
 
 Item 01- (camisa polo servidor): Valor unitário de R$ 24,57 (vinte e
quatro reais e cinquenta e sete centavos) e total R$ 11.965,59 (onze
mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
para aquisição de 487 (quatrocentas e oitenta e sete) unidades;
 
Item 02 - (camisa gola careca - coordenador e colaborador): Valor
unitário R$ 16,63 (dezesseis reais e sessenta e três centavos) e total
de R$ 82.950,44 (oitenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e
quarenta e quatro centavos) para aquisição de 4.988 (quatro mil
novecentas e oitenta e oito) camisas.
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5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº  10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte para o item 01 e com
participação ampla e irrestrita para o item 02, em razão dos valores
estimados.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/01/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/01/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648947 e o código CRC 500D86A9.

0008734-69.2019.6.02.8000 0648947v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2020.
À SAD,
para ciência e demais providencias, inclusive

reserva de crédito, ser for o caso.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 29/01/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0649603 e o código CRC FAB44CDB.

0008734-69.2019.6.02.8000 0649603v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2020.
À SGO, para reserva de crédito, de acordo com as

estimativas de planilhas 0648944 e 0648946.
À SLC, para elaborar a minuta do edital do futuro

certame, na forma sugerida pela SEIC, na Informação 342
(0648947).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/01/2020, às 21:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0649965 e o código CRC 5F233FF1.

0008734-69.2019.6.02.8000 0649965v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a última reunião da CPPE, realizada

no dia 7 do corrente, submeto os presentes autos a Vossa
Senhoria, tendo em vista possíveis reflexos do
redimensionamento do número de seções eleitorais nos
quantitativos estimados no Termo de Referência.

Dessa forma, sugiro, com a devida vênia, que o
presente feito seja reavaliado pela Comissão competente.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, às 19:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655030 e o código CRC 85B9AF7A.
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Diante do Despacho GSAD (0655030) retro, que

sugere o redimensionamento das seções eleitorais, o que
impactaria na presente contratação, e considerando que na
LOA 2020 - Pleitos a SBEA lançou o valor total de R$
52.608,00 na despesa agregada "UNIFORMES, TECIDOS E
AVIAMENTOS", inferior ao total estimado na Informação 342 -
SEIC, qual seja R$ 94.916,03, e ainda considerando que
tramita nesta SGO o SEI 0009175-50.2019.6.02.8000, que
trata da aquisição de coletes personalizados para utilização
nas Eleições 2020, cujo valor estimado é de R$ 6.963,00,
conforme Despacho SEIC (0648384), sendo as duas despesas
de mesma classificação orçamentária, por hora, informamos
que deixamos de proceder à emissão da reserva de crédito
solicitada.

 
Ante o exposto sugerimos, s.m.j., que os autos

evoluam para que a reavalição proposta pela GSAD considere
o teto programado de R$ 52.608,00, a fim de determinar os
limites de contratação para ambas as despesas (camisetas e
coletes) ou que se defina o remanejamento do valor de R$
49.271,03. [memória: R$ 94.916,03 (camisetas) + R$ 6.963,00
(coletes) - R$ 52.608,00 (LOA) = R$ 49.271,03 (déficit)].

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 11/02/2020, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655267 e o código CRC 3FCE0CE4.
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
À GSAD,
Encaminho os autos eletrônicos para ciência do

despacho SGO (0655267) e manifestação da área demandante.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/02/2020, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655368 e o código CRC 544419FF.
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.

Ao Gabinete da SGP,

à servidora Fabiana,

solicitando que seja esclarecido se a licitação deverá ser por item (um fornecedor por
item) ou por lote (um fornecedor para todos ou alguns itens).

Se for por lote, por favor, apresentar justificativa para o agrupamento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/02/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656057 e o código CRC CCE1B845.

0008734-69.2019.6.02.8000 0656057v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
 
 

À SGO.

 

Ficou deliberado na reunião da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, ocorrida no dia 11 do corrente, que será
necessário a adequação dos termos de referência ao quantitativo de
5.900 seções eleitorais, número que será utilizado como padrão para
as eleições de 2020, o que diminuirá os valores estimados de alguns
contratos em relação ao que foi programado na respectiva proposta
orçamentária.

Um desses contratos é o de Vales-postais, com instrução
em curso nos autos do SEI nº 0010902-44.2019.6.02.8000, o qual,
segundo informações adiantadas pela gestão contratual, sofrerá uma
redução no valor estimado inicialmente superior a R$ 50.000,00, que
poderá ser remanejado para suprir o déficit apontando no despacho
de evento nº 0655267.

Dito isso, encaminho os autos para que se proceda ao
remanejamento de crédito e efetuada a necessária reserva de
crédito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2020, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656087 e o código CRC 9B0EA325.
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
Prezada Chefe da SLC,
Em atenção ao Despacho SLC 0656057, retorno os autos

a Vossa Senhoria solicitando que a licitação em tela ocorra por lote
(um fornecedor para todos), para que se mantenha a uniformidade na
impressão das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo
evento - Eleições 2020, evitando, assim, o risco de falha na
identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das camisetas.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 13/02/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656370 e o código CRC 48667A57.

0008734-69.2019.6.02.8000 0656370v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 26/2020.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 13/02/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656457 e o código CRC 5E0E6608.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008734-69.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando a aquisição de camisas personalizadas. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de camisas 
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção a contratada  deverá apresentar prova 
(amostra) da camisa (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão 
estabelecido, para apreciação do TRE-AL 

 

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a 
contratada deverá entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo 
TRE/AL. 
 

2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0656675)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 116



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 
entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a 
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, 
pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total  de cada  item que compõe o lote; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
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Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que 
compõe o lote, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para fins de escalonamento das propostas. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 
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máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 
94.916,03 (noventa e quatro mil  e novecentos e dezesseis reais e três 
centavos), que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação 
ao valor global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme 
tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 Camisa polo masculina 255 24,57 6.265,35 

2 Camisa polo feminina 232 24,57 5.700,24 

3 Camisa gola careca 

colaborador 

227 16,63 3.775,01 

4 Camisa gola careca 

coordenador 

4761 16,63 79.175,43 

Valor máximo global para o lote 94.916,03 

 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 

vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 

número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 

modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
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apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0656675)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 132



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 
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17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

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

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

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar 
prejuízo à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no 
atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do 
contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o 
solicitado pelo TRE- AL. 
 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando 
não substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da 
recepção da notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando 
da sua utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), 
quando cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou 
projetos. 
 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), 
quando não cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a 
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratado. 
 
17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.7.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

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

 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

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

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do 
objeto da contratação. 

 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, seu representante, através de competente mandato, para 
execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese 
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a 
substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, 
pelo TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 
(dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Nota de 
Empenho; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 
05 (cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-
AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem 
como por danos causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital 
e seus anexos  e com as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada 
pelo TRE-AL; 
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i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e 
outros resultantes do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 
formuladas em duas vias. 

 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo 
às suas solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as 
informações de interesse do Contratante, por ele julgadas necessárias e 
pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor 
necessário à reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 
07 (sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais 
objeto da contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de 
execução, ainda que só detectados quando de sua utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser 
firmada. 

 

 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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22.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas tipo polo (itens 1 e 2); 
ANEXO I-B – Modelo das camisas gola careca (itens 3 e 4); 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0656675)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 139



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

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

                             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das 

Eleições 2020. 
 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral 

no dia e véspera das Eleições Gerais 2020, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos locais de 

votação. 
 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

3.1. - Tipo/Modelo 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

   Gola polo, com abertura parcial com fechamento 

através de 02 botões caseados; com reforço de 

ombro a ombro. 

 
01 

CAMISA POLO MASCULINA 

– Servidor (Modelo. Anexo I-A) 
 

255 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
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   Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 

25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 

25 x 16 cm. 

02 CAMISA POLO FEMININA – 

Servidor (Modelo. Anexo I-A) 

232  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

   Gola polo, com abertura parcial com fechamento 

através de 02 botões caseados; com reforço de 

ombro a ombro. 

    
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 

a 25 x 16 cm. 

      
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 

com gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

     
Gola redonda do tipo careca em algodão com 

elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA 

Colaborador 

(Modelo. Anexo I-

B) 

CARECA –  
227 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0656675)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 142



2

8  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

TOTAL GERAL: 487 Camisas Gola Polo e 4988 Camisas Gola Careca 

 

 

3.2. - Medidas 

 

- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, admitida 

variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para adequação nos tamanhos 

apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

 

 

 

 

 
     Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 

inferior a 25 x 16 cm. 

04 CAMISA GOLA 

Coordenador 

(Modelo. Anexo I-

B) 

CARECA – 4761  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 

com gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

     
Gola redonda do tipo careca em algodão com 

elastano e com reforço de ombro a ombro. 

     
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

     Impressão em cores frente e verso, via 

transfer americano ou serigrafia, conforme 

   modelo que segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 

inferior a 25 x 16 cm. 
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PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-B) / CAMISAS POLO 

MASCULINAS (Anexo I-A) 
 

 
TAMANHO 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 

 
LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 

P 70 49 18,5 17,5 

M 75 54 19,5 18 

G 78 57 22 19 

GG 81 60 23 22 

 
 

PADRÃO CAMISAS POLO FEMININAS (Anexo I-A) 
 

 
TAMANHO 

 
BUSTO (cm) 

 
CINTURA (cm) 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 

 
MANGA (cm) 

P 44 43 59 14 

M 47 45 61 15 

G 51 48 63 16 

GG 55 52 67 18 
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4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 

 

4.1 – Quantitativo de Camisa POLO MASCULINA – Anexo I-A 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 

P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.1.1. Servidores do Sexo Masculino da SEDE (do Quadro, 

Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

113 01 113 

4.1.2. Servidores do Sexo Masculino dos Cartórios (do Quadro, 

Removidos, Requisitados) 

109 01 109 

4.1.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

- - 33 

4.1.4. TOTAL GERAL   255 

Dados de DEZEMBRO/2019. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

 

CAMISA POLO MASCULINA 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 5% 12 

M 45% 115 

G 45% 115 

GG 5% 13 

TOTAL 100% 255 

 

 

4.2. – Quantitativo de Camisa POLO FEMININA – Anexo I-A 
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4.2.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

- - 30 

4.2.4. TOTAL GERAL   232 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA POLO FEMININA 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 35% 81 

M 45% 105 

G 15% 35 

GG 5% 11 

TOTAL 100% 232 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 
P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.2.1. Servidores do Sexo Feminino da SEDE (do Quadro, 

Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

83 01 83 

4.2.2. Servidores do Sexo Feminino dos Cartórios (do Quadro, 

Removidos, Requisitados) 

119 01 119 
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Dados de DEZEMBRO/2019. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 5% 11 

M 35% 80 

G 45% 102 

GG 15% 34 

TOTAL 100% 227 

 

 

4.4. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-B. 
 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 
P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.3.1. Oficiais de Justiça dos Cartórios Eleitorais e Postos de 

Atendimento 

47+5 (PA)= 

52 

02 104 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais e 

Postos de Atendimento, exceto Capital e Arapiraca 

40+5 (PA)= 

45 

01 45 

4.3.3. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 

Capital e da cidade de Arapiraca 

7 x 2= 14 01 14 

4.3.4. Estagiários 14 01 14 

4.3.5. Motoristas requisitados para SEDE 20 01 20 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

- - 30 

4.3.7. TOTAL GERAL   227 
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ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 

P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2070 02 4140 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

621 - 621 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 4761 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 35% 1666 

M 40% 1905 

G 20% 952 

GG 5% 238 

TOTAL 100% 4761 

 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 

 

6 – DA ENTREGA 

 

6.1 – Anteriormente à produção o fornecedor deverá apresentar prova (amostra) da camisa 

(em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do 

TRE-AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data da aprovação da amostra. 
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6.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na 

Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 

entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a 

alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, 

pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

7.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 

representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

7.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 

contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 

representante anterior. 
 

7.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-

AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 
 

7.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) 

dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 
 

7.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova 

apresentada. 
 

7.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por 

danos causados a terceiros. 
 

7.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de 

Referência e com as normas e especificações técnicas. 

 

7.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

7.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 

resultantes do objeto da contratação. 
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7.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 

formuladas em duas vias. 
 

– Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações e 

fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 

julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de 

sanções contratuais. 

 

7.11 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 

descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou 

cobrado judicialmente. 
 

7.12 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) 

dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, 

em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados 

quando de sua utilização. 
 

7.13 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

respectiva licitação. 
 

7.14 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da 

contratação. 
 

8.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 
 

 

9 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO 
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9.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato 

designado pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao 

cumprimento de suas obrigações. 
 

9.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 

ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 
 

9.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 

imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 

caso. 
 

9.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação 

da conformidade com os termos do avençados. 
 

9.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 

obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 

Empenho. 
 

9.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 

contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

9.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto 

à conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente 

solicitadas pelo TRE-AL. 
 

 

10 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

10.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 

inadimplência da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento 

será devido, sem que isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de 

preços. 
 

 

11 – DAS PENALIDADES 
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11.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 

11.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 

execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 

observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 
 

11.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

11.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado 

pelo TRE- AL. 
 

11.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não 

substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se 

verificarem defeitos de fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados 

quando da sua utilização. 

 

11.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 

irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos. 
 

11.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não 

cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

11.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 
 

11.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL 

rescinda unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 
 

11.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 
 

– Para que seja aplicada a sanção prevista no item 11.1.2, deve ser facultada a defesa prévia 

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-

se a partir do dia da recepção da notificação. 
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11.5 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado 

no SICAF – Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do 

Art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos 

prazos e em face da prática, ou da omissão do atos seguintes: 
 

11.5.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, falhar, ou fraudar na execução da contratação. 

 

11.5.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, 

deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso 

de, retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação 

causar prejuízo ao Contratante. 
 

11.5.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo 

inidôneo e cometer fraude fiscal. 
 

11.6 – A sanção prevista no item 11.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 

item 11.1.2. 
 

11.7 – A sanção prevista no item 11.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-

AL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data da abertura de vista. 
 

 

12 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

12.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, 

ou supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do seu valor. 
 

12.2 – O limite estabelecido no item 12.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 

resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 
 

 

13 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o 

cancelamento da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de 

Referência. 
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13.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 
 

13.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

13.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

13.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 

impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

11.7.1 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

11.7.2 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

11.7.3 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

11.7.4 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, 

cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a 

prejudicar a execução, a juízo do TRE-AL. 
 

11.7.5 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

11.7.6 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 
 

11.7.7 – A decretação de falência. 
 

11.7.8 – A dissolução da sociedade. 
 

11.7.9 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da 

Contratada, que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 
 

11.7.10 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 
 

11.7.11 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o 

mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
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11.7.12 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, 

decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 

totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 

11.7.13 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por 

parte do TRE-AL, nos prazos contratuais. 
 

11.7.14 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução da contratação. 
 

11.7.15 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 

11.8 – A rescisão da contratação poderá ser: 

11.8.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
 

11.8.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

11.8.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do 

gestor do contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade 

competente do TRE-AL. 
 

11.8.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 13.2.13 a 13.2.17, sem haja culpa 

de Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a 

data do cancelamento da Nota de Empenho. 
 

11.8.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 13.2.1 a 13.2.13. 

12 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

12.2 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 

vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 

comunicado à Contratada. 
 

13 – DO FORO 

 

13.2 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como 

o competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 
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Maceió (AL), 
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ANEXO – I-A 
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ANEXO I-B 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 763 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de camisas
para as eleições.

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

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

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

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

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

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

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

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

Foram complementadas as disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas.

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

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/02/2020, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/02/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656676 e o código CRC C8AA63E6.

0008734-69.2019.6.02.8000 0656676v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
 
 
Em face da Informação nº 763 da SLC (evento

nº 0656676), ratifico os termos da minuta de edital, anexada
no evento nº 0656675, elaborada conforme o novo Decreto nº
10.024/2019.

À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656699 e o código CRC EDA03C2B.

0008734-69.2019.6.02.8000 0656699v1
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PROCESSO : 0008734-69.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 276 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação 
(0656675) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à aquisição de material de consumo - camisetas
personalizadas, tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de referência (0637809), aprovado pela Comissão de
Eleiçoes (0645241). 

 
2. DO PROCEDIMENTO

Com vista dos autos, a SEIC estimou o valor total
de R$ 94.916,03 (noventa e quatro mil novecentos e dezesseis
reais e três centavos) para a aquisição de 5.475 (cinco mil
quatrocentas e setenta e cinco) camisas, conforme as
planilhas (0648944 e 0648946). 

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com participação
exclusiva de micro, pequenas e médias empresas. 

A reserva de crédito foi juntada pela COFIN no
evento  0656456.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0656675)  elaborada pela SLC, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando a aquisição de camisas personalizadas, sem
conferir às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
exclusividade na participação do certame, em razão do valor
estimado para o lote, conforme informação 763 (0656676). 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

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

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

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

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

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

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida? SIM  
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1 Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0637809

 

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

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

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

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

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

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

Esclarecer

(trazer a
justificativa
da
SGP 0656370
para o corpo
do TR  

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

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

N/A  

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

13

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  
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20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? NÃO Esclarecer

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0645241

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0648947

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

SIM
0648944

0648946

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0648944

0648946

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

NÃO 0656675

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

 

0656370

Determinação
para
agrupamento
dos itens -
SGP

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

SIM Item 3.2 da
minuta

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

N/A  

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

SIM 0656675

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

SIM  

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

SIM  

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

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

57

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

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

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61 Os autos do processo contêm documento indicativo da existência
de recursos orçamentários para suportar a despesa? SIM 0656456

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 

 

 5. DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Salvo melhor percepção, para que a instrução
transcorra de acordo com os ditames legais, faz-se mister
aperfeiçoá-la quanto aos itens 2, 8, 9 e 22 da tabela de
verificação acima.

Sem embargo, faz-se mister alterar na minuta do
edital, no item 17.1, os termos "serviço" por material;

Dessa forma, seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 19/02/2020, às 18:38, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658513 e o código CRC C4890CC9.
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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 fevereiro de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 276, da Assessoria

Jurídica (0658513), solicito à Sra. Gestora designada (GSGP)
que apresente os esclarecimentos solicitados quanto
ao item 22 da tabela de verificação que integra o referido
Parecer. Os esclarecimentos deverão ser incorporados ao
Termo de Referência, como item específico. 

No que respeita ao item 2 da referida tabela, temos
a esclarecer que a presente proposição integra o
planejamento das eleições, na forma retratada pela Portaria
Presidência n. 373/2019 0600064, que enumera as
contratações necessárias à execução do Pleito.

Já quanto ao item 8, a amostra de que trata o item 6
do Termo de Referência diz respeito à fase de execução
contratual e não a requisito de aceitação de proposta.

Por conta do item 9 da tabela de verificação, a
Gestora Designada deverá trazer a justificativa indicada no
Despacho 0656370 para o corpo do TR.

Por fim, o feito deve ser remetido à SLC, para
incorporar ao edital o Termo de Referência com os ajustes
acima, além de inserir a alteração no item 17.1, na forma
recomenda pela AJ-DG.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659469 e o código CRC C6E0D689.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
Em atenção ao Despacho GSAD 0659469, encaminho os

autos a Vossa Senhoria com o Termo de Referência ajustado
0660137, onde foram incorporados os esclarecimentos solicitados
quanto aos itens abaixo relacionados da tabela de verificação que
integra Parecer AJ-DG n. 276 0658513.

Item 09 - Justificativa para o agrupamento de itens
prevista no item 2.2 do Termo de Referência;

Item 22 - Requisito de sustentabilidade previsto em item
específico do Termo de Referência - item 6.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 21/02/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660060 e o código CRC 873D2F26.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

 
 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO: 
 
1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral 
no dia e véspera das Eleições Gerais 2020, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos 
locais de votação. 
 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na impressão 
das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2020, evitando, assim, 
o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das camisetas. 
 
 
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 
3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

01 
CAMISA POLO MASCULINA – 
Servidor (Modelo. Anexo I) 

255 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola polo, com abertura parcial com 
fechamento através de 02 botões caseados; 
com reforço de ombro a ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente 
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo I; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm; 
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

02 
CAMISA POLO FEMININA – 
Servidor (Modelo. Anexo I) 

232 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola polo, com abertura parcial com 
fechamento através de 02 botões caseados; 
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com reforço de ombro a ombro. Camisa toda 
em um único tom, cor cinza (incluindo gola, 
corpo da camisa e barra da manga), sendo 
o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 
(R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo I; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm; 
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

03 
CAMISA GOLA CARECA – 
Colaborador 
(Modelo. Anexo II) 

227 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente 
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm; 
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

04 
CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador 
(Modelo. Anexo II) 

4761 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente 
ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 25x17 cm; 
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- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

 
TOTAL GERAL: 487 Camisas Gola Polo e 4988 Camisas Gola Careca 
 
 
3.2. - Medidas 
 
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para adequação 
nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo II) / CAMISAS POLO MASCULINAS (Anexo I) 

 
TAMANHO 

 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 
 

 
LARGURA 

(cm) 
 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 
 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 
 

P 70 49 
18,5 

 
17,5 

M 75 54 
19,5 

 
18 

G 78 57 
22 

 
19 

GG 81 60 
23 

 
22 

 

PADRÃO CAMISAS POLO FEMININAS (Anexo I) 

 
TAMANHO 

 

 
BUSTO (cm) 

 

 
CINTURA (cm) 

 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 
 

 
MANGA (cm) 

 

P 44 43 59 14 

M 47 45 
61 

 
15 

G 51 48 
63 

 
16 

GG 55 52 
67 

 
18 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 
 
4.1 – Quantitativo de Camisa POLO MASCULINA – Anexo I 
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ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores do Sexo Masculino da SEDE (do Quadro, 
Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

113 01 113 

4.1.2. Servidores do Sexo Masculino dos Cartórios (do 
Quadro, Removidos, Requisitados) 

109 01 109 

4.1.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 33 

4.1.4. TOTAL GERAL   255 

Dados de DEZEMBRO/2019. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA POLO MASCULINA 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 5% 12 

M 45% 115 

G 45% 115 

GG 5% 13 

TOTAL 100% 255 

 

 

4.2. – Quantitativo de Camisa POLO FEMININA – Anexo I 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.2.1. Servidores do Sexo Feminino da SEDE (do Quadro, 
Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

83 01 83 

4.2.2. Servidores do Sexo Feminino dos Cartórios (do 
Quadro, Removidos, Requisitados) 

119 01 119 

4.2.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 30 

4.2.4. TOTAL GERAL   232 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 
O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 
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CAMISA POLO FEMININA 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 35% 81 

M 45% 105 

G 15% 35 

GG 5% 11 

TOTAL 100% 232 

 

 
4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo II 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Oficiais de Justiça dos Cartórios Eleitorais e Postos 
de Atendimento 

47+5 (PA)= 
52 

02 104 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais e 
Postos de Atendimento, exceto Capital e Arapiraca 

40+5 (PA)= 
45 

01 45 

4.3.3. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 
Capital e da cidade de Arapiraca 

7 x 2= 14 01 14 

4.3.4. Estagiários 14 01 14 

4.3.5. Motoristas requisitados para SEDE 20 01 20 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 30 

4.3.7. TOTAL GERAL   227 

Dados de DEZEMBRO/2019. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 
 
 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 5% 11 

M 35% 80 

G 45% 102 

GG 15% 34 

TOTAL 100% 227 
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4.4. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Coordenador - Anexo II. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2070 02 4140 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

621 - 621 
 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 4761 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 
O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 35% 1666 

M 40% 1905 

G 20% 952 

GG 5% 238 

TOTAL 100% 4761 

 

 
5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 

 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
 
7 – DA ENTREGA 

 

7.1 – Anteriormente à produção o fornecedor deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em 
todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento 
da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-AL. O prazo para 
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entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da aprovação 
da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a 
quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente comunicada pela 
Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. 

 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do contratante 
utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho. 

  

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência e 
com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 

 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros resultantes 
do objeto da contratação. 

 

Termo de Referência - Camisetas Ajustado (0660137)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 181



 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas em 
duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações 
e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 
julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será descontado, 
imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias corridos, 
às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que se verificarem 
defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 

 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 

 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado pelo 
TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos ou 
prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 
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10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados imediatamente, 
podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer 
aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do contrato, 
o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente solicitadas 
pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 

 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

 

12 – DAS PENALIDADES 

 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à execução 
do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, observações e 
sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 

 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 

 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 07 
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(sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de fabricação ou de 
materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir as 
obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a multa 
de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a partir do 
dia da recepção da notificação. 

 

12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face da 
prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar, 
ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar de 
entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, retardamento 
da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo e 
cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do item 
11.1.2. 
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12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data da abertura de vista. 

 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento da 
Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 

 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 

 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 

 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 

 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão ou 
transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a execução, 
a juízo do TRE-AL. 
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14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 

 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 

 

14.2.10 – A decretação de falência. 

 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 

 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, que, a 
juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, decorrentes 
de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo 
prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação. 

 

14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do TRE-
AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 

 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
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14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 

 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 

 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à 
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado à 
Contratada. 

 

16 – DO FORO 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO – I 
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ANEXO II 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
Reformulado o TR, em acordo com os

apontamentos da AJ-DG, remeto os autos à SLC, nos termos
de nosso Despacho GSAD 0659469.

Quanto ao Termo de Referência, observo que já
houve aprovação prévia da Comissão competente e que as
alterações promovidas visaram apenas atender às
recomendações da Assessoria Jurídica, conforme dito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660295 e o código CRC C764D30F.

0008734-69.2019.6.02.8000 0660295v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008734-69.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando a aquisição de camisas personalizadas. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de camisas 
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção a contratada  deverá apresentar prova 
(amostra) da camisa (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão 
estabelecido, para apreciação do TRE-AL 

 

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a 
contratada deverá entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo 
TRE/AL. 
 

2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
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situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 
entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a 
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, 
pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total  de cada  item que compõe o lote; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665416)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 195



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que 
compõe o lote, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para fins de escalonamento das propostas. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 
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máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665416)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 197



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 
94.916,03 (noventa e quatro mil  e novecentos e dezesseis reais e três 
centavos), que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação 
ao valor global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme 
tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 Camisa polo masculina 255 24,57 6.265,35 

2 Camisa polo feminina 232 24,57 5.700,24 

3 Camisa gola careca 

colaborador 

227 16,63 3.775,01 

4 Camisa gola careca 

coordenador 

4761 16,63 79.175,43 

Valor máximo global para o lote 94.916,03 

 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 

vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 

número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 

modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
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apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 
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17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

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

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

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar 
prejuízo à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no 
atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do 
contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o 
solicitado pelo TRE- AL. 
 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando 
não substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da 
recepção da notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando 
da sua utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), 
quando cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou 
projetos. 
 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), 
quando não cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a 
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratado. 
 
17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.7.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

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

 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

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

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do 
objeto da contratação. 

 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, seu representante, através de competente mandato, para 
execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese 
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a 
substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, 
pelo TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 
(dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Nota de 
Empenho; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 
05 (cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-
AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem 
como por danos causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital 
e seus anexos  e com as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada 
pelo TRE-AL; 
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i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e 
outros resultantes do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 
formuladas em duas vias. 

 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo 
às suas solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as 
informações de interesse do Contratante, por ele julgadas necessárias e 
pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor 
necessário à reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 
07 (sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais 
objeto da contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de 
execução, ainda que só detectados quando de sua utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser 
firmada. 

 

 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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22.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas tipo polo (itens 1 e 2); 
ANEXO I-B – Modelo das camisas gola careca (itens 3 e 4); 
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

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

                             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das 

Eleições 2020. 
 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral 

no dia e véspera das Eleições Gerais 2020, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos locais de 

votação. 

 

2.2   Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na impressão 

das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2020, evitando, assim, o risco de 

falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das camisetas. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

3.1. - Tipo/Modelo 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

   Gola polo, com abertura parcial com fechamento 

através de 02 botões caseados; com reforço de 

ombro a ombro. 

 
01 

CAMISA POLO MASCULINA 

– Servidor (Modelo. Anexo I-A) 
 

255 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
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   Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 

25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 

25 x 16 cm. 

02 CAMISA POLO FEMININA – 

Servidor (Modelo. Anexo I-A) 

232  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

   Gola polo, com abertura parcial com fechamento 

através de 02 botões caseados; com reforço de 

ombro a ombro. 

    
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 

a 25 x 16 cm. 

      
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 

com gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

     
Gola redonda do tipo careca em algodão com 

elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA 

Colaborador 

(Modelo. Anexo I-

B) 

CARECA –  
227 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
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TOTAL GERAL: 487 Camisas Gola Polo e 4988 Camisas Gola Careca 

 

 

3.2. - Medidas 

 

- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, admitida 

variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para adequação nos tamanhos 

apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

 

 

 

 

 
     Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 

inferior a 25 x 16 cm. 

04 CAMISA GOLA 

Coordenador 

(Modelo. Anexo I-

B) 

CARECA – 4761  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 

com gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

     
Gola redonda do tipo careca em algodão com 

elastano e com reforço de ombro a ombro. 

     
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

     Impressão em cores frente e verso, via 

transfer americano ou serigrafia, conforme 

   modelo que segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 

inferior a 25 x 16 cm. 
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PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-B) / CAMISAS POLO 

MASCULINAS (Anexo I-A) 
 

 
TAMANHO 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 

 
LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 

P 70 49 18,5 17,5 

M 75 54 19,5 18 

G 78 57 22 19 

GG 81 60 23 22 

 
 

PADRÃO CAMISAS POLO FEMININAS (Anexo I-A) 
 

 
TAMANHO 

 
BUSTO (cm) 

 
CINTURA (cm) 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 

 
MANGA (cm) 

P 44 43 59 14 

M 47 45 61 15 

G 51 48 63 16 

GG 55 52 67 18 
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4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 

 

4.1 – Quantitativo de Camisa POLO MASCULINA – Anexo I-A 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 

P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.1.1. Servidores do Sexo Masculino da SEDE (do Quadro, 

Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

113 01 113 

4.1.2. Servidores do Sexo Masculino dos Cartórios (do Quadro, 

Removidos, Requisitados) 

109 01 109 

4.1.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

- - 33 

4.1.4. TOTAL GERAL   255 

Dados de DEZEMBRO/2019. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

 

CAMISA POLO MASCULINA 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 5% 12 

M 45% 115 

G 45% 115 

GG 5% 13 

TOTAL 100% 255 

 

 

4.2. – Quantitativo de Camisa POLO FEMININA – Anexo I-A 
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4.2.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

- - 30 

4.2.4. TOTAL GERAL   232 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA POLO FEMININA 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 35% 81 

M 45% 105 

G 15% 35 

GG 5% 11 

TOTAL 100% 232 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 
P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.2.1. Servidores do Sexo Feminino da SEDE (do Quadro, 

Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

83 01 83 

4.2.2. Servidores do Sexo Feminino dos Cartórios (do Quadro, 

Removidos, Requisitados) 

119 01 119 
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Dados de DEZEMBRO/2019. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 5% 11 

M 35% 80 

G 45% 102 

GG 15% 34 

TOTAL 100% 227 

 

 

4.4. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-B. 
 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 
P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.3.1. Oficiais de Justiça dos Cartórios Eleitorais e Postos de 

Atendimento 

47+5 (PA)= 

52 

02 104 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais e 

Postos de Atendimento, exceto Capital e Arapiraca 

40+5 (PA)= 

45 

01 45 

4.3.3. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 

Capital e da cidade de Arapiraca 

7 x 2= 14 01 14 

4.3.4. Estagiários 14 01 14 

4.3.5. Motoristas requisitados para SEDE 20 01 20 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

- - 30 

4.3.7. TOTAL GERAL   227 
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ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 

P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2070 02 4140 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade 

necessária de camisas. 

621 - 621 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 4761 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 35% 1666 

M 40% 1905 

G 20% 952 

GG 5% 238 

TOTAL 100% 4761 

 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 

 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

 6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 

especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 

garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

7– DA ENTREGA 
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7.1 – Anteriormente à produção o fornecedor deverá apresentar prova (amostra) da camisa 

(em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-

AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data da aprovação da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na 

Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 

entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a 

alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, 

pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 

representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 

contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 

representante anterior. 
 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-

AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 
 

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) 

dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 
 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova 

apresentada. 
 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por 

danos causados a terceiros. 
 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de 

Referência e com as normas e especificações técnicas. 
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8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 

resultantes do objeto da contratação. 
 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 

formuladas em duas vias. 
 

– Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações e 

fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 

julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de 

sanções contratuais. 

 

8.11 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 

descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou 

cobrado judicialmente. 
 

8.12 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) 

dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, 

em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados 

quando de sua utilização. 
 

8.13 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

respectiva licitação. 
 

8.14 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da 

contratação. 
 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 
 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO 
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10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato 

designado pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao 

cumprimento de suas obrigações. 
 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 

ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 
 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 

imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 

caso. 
 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação 

da conformidade com os termos do avençados. 
 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 

obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 

Empenho. 
 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 

contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, 

quanto à conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido 

comprovadamente solicitadas pelo TRE-AL. 
 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 

inadimplência da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento 

será devido, sem que isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de 

preços. 
 

12 – DAS PENALIDADES 

 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
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12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 

execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 

observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 
 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado 

pelo TRE- AL. 
 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não 

substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se 

verificarem defeitos de fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados 

quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 

irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos. 
 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não 

cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 
 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL 

rescinda unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 
 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 
 

– Para que seja aplicada a sanção prevista no item 11.1.2, deve ser facultada a defesa prévia 

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-

se a partir do dia da recepção da notificação. 

12.5 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado 

no SICAF – Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do 

Art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos 

prazos e em face da prática, ou da omissão do atos seguintes: 
 

12.5.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, falhar, ou fraudar na execução da contratação. 
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12.5.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, 

deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso 

de, retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação 

causar prejuízo ao Contratante. 
 

12.5.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo 

inidôneo e cometer fraude fiscal. 

 

12.6 – A sanção prevista no item 11.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 

item 11.1.2. 
 

12.7 – A sanção prevista no item 11.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-

AL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data da abertura de vista. 
 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, 

ou supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do seu valor. 
 

13.2 – O limite estabelecido no item 12.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 

resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 
 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o 

cancelamento da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de 

Referência. 
 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 
 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 

impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 
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14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, 

cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a 

prejudicar a execução, a juízo do TRE-AL. 
 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 
 

14.2.10 – A decretação de falência. 
 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 
 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da 

Contratada, que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 
 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 
 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, 

assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação. 
14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, 

decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 

totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 

14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por 

parte do TRE-AL, nos prazos contratuais. 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução da contratação. 
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14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do 

gestor do contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente 

do TRE-AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 13.2.13 a 13.2.17, sem haja culpa 

de Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data 

do cancelamento da Nota de Empenho. 
 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 13.2.1 a 13.2.13. 
 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 

vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 

comunicado à Contratada. 
 

16 – DO FORO 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como 

o competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 
 

 

 

 

 

 

 

FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA, Técnico Judiciário, em 21/02/2020 
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ANEXO – I-A 
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ANEXO I-B 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665416)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 235



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2020.
À AJ-DG, 
com minuta ajustada do edital, conforme solicitado

por essa assessoria.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/03/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665417 e o código CRC 4D7375C4.
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PROCESSO : 0008734-69.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE EDITAL - CAMISAS PERSONALIZADAS

 

Parecer nº 411 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de análise de minuta de edital cuja análise

foi iniciada com o Parecer 276 (0658513), ocasião em que
foram recomendadas algumas diligências.

Ato contínuo, o Senhor Secretário de
Administração (0659469) justificou que:

"No que respeita ao item 2 da referida
tabela, temos a esclarecer que a presente
proposição integra o planejamento das
eleições, na forma retratada pela Portaria
Presidência n. 373/2019 0600064, que
enumera as contratações necessárias à
execução do Pleito.
Já quanto ao item 8, a amostra de que
trata o item 6 do Termo de Referência diz
respeito à fase de execução contratual e
não a requisito de aceitação de proposta.
Por conta do item 9 da tabela de
verificação, a Gestora Designada
deverá trazer a justificativa indicada no
Despacho 0656370 para o corpo do TR."
 

Por sua vez,  o termo de referência foi ajustado
(0660137) conforme explicado no documento SEI 0660060,
sendo ratificado pelo Senhor Secretário de Adminstração
(0660295).  Em decorrência, foi elaborada nova minuta por
parte da SLC  (0665416)  para corrigir os apontamentos feitos
por esta Assessoria Jurídica.

Dessarte, tendo sido sanadas todas as
impropriedades anteriormente detectadas, em complemento
ao antedito Parecer (0658513), e nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova a minuta do edital de licitação (0665416) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de
camisas personalizadas, para utilização na véspera e no dia
das Eleições 2020.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 09/03/2020, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/03/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665523 e o código CRC 87974B5B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de março de 2020.
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, concluo os autos a Vossa Excelência
sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002, c/c o §
1.º do art. 2.º do Decreto n.º 5.450/2005, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço por lote,  objetivando a
aquisição de camisas personalizadas, para utilização na
véspera e no dia das Eleições 2020, nos termos da minuta
constante do evento SEI 0665416, aprovada pela Assessoria
Jurídica por conduto do Parecer nº 411 (0665523).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/03/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665576 e o código CRC A4EF9F89.
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PROCESSO : 0008734-69.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ASSUNTO : Termo de referência. Pregão. Aquisição de camisetas personalizadas. Eleições 2020.

 

Decisão nº 613 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Analisa-se proposição visando à aquisição de material de

consumo para uso durante as Eleições 2020, com base em termo de
referência (0637809) aprovado pela Comissão de Eleições (0645241)
.

 
Analisando a instrução, constato manifestação da

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0655523) apontando a
regularidade da minuta do edital de pregão acostada aos autos pela
Seção de Licitações e Contratos (0665416).

 
Isso posto, autorizo a abertura da fase externa do

certame que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo
menor preço por lote, objetiva a aquisição de camisetas
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para registro,

publicidade do certame e demais providências correlatas.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/03/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665847 e o código CRC 629EA8B6.
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2020.
 
 
À SLC para, em cumprimento à Decsião 613, da

Presidência (0665847), divulgar o aviso de licitação e demais
medidas cabíveis.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 10/03/2020, às 19:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666333 e o código CRC E6268074.
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À SAD,
Vieram os autos para abertura de fase externa de

licitação visando aquisição de camisas para as eleições.
Entretanto, diante da pandemia covid 19 e

considerando a possibilidade de adiamento das eleições ,
questiono se a licitação devera ser marcada para a próxima
data possível ou se haverá determinação diversa.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672287 e o código CRC EB7BDAD0.

0008734-69.2019.6.02.8000 0672287v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do questionamento contido no Despacho

SLC 0672287, informo que o presente feito deve seguir o seu
regular trâmite.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 00:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673073 e o código CRC C53A45D0.

0008734-69.2019.6.02.8000 0673073v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 

 
 

 

PROCESSO Nº 0008734-69.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de abril de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                              Horário de Abertura:  14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de camisas personalizadas. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital 
e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de camisas personalizadas para 
utilização na véspera e no dia das Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e 
seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção a contratada  deverá apresentar prova (amostra) da camisa 
(em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota 
de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-AL 

 

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a contratada deverá 
entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da 
comunicação de aprovação das amostras pelo TRE/AL. 
 

2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-
feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de 
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Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

ou liquidação; 

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

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 

direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução 

nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 

229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

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

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 

nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

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

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC 

nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

seguintes campos: 

a) Valor total  de cada  item que compõe o lote; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação constante no 

Anexo I;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 

agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

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

em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  
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7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe o lote, sendo que 
o sistema efetuará automaticamente o somatório para fins de escalonamento das propostas. 
 

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

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

registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 

de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente 

à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

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

e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

anexos.  

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

propostas empatadas.  

7.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
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acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 

disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 94.916,03 (noventa e 
quatro mil  e novecentos e dezesseis reais e três centavos), que de modo algum, vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação ao valor global do lote 
e ao valor total de cada item que o compõe, conforme tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 Camisa polo masculina 255 24,57 6.265,35 

2 Camisa polo feminina 232 24,57 5.700,24 

3 Camisa gola careca 

colaborador 

227 16,63 3.775,01 

4 Camisa gola careca 

coordenador 

4761 16,63 79.175,43 

Valor máximo global para o lote 94.916,03 

 
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

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

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

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) 

horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 

CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 

modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

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

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
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9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 

a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

 

9.10.2.6. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total de cada  item que compõe o lote ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de 
Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota de 
Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com 
este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou recusar-se a 
receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor 
designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, 
para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 
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V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, 
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas convencionais e 
de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:  

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à execução do 
objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, observações e 
sugestões feitas pelo gestor do contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE- 
AL. 

 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 
07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem 
defeitos de fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua 
utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos. 

 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir as 
obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a multa 

Edital Do Pregão n 11\2020 (0675831)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 259



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 
 
17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda unilateralmente a 
contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 

 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
17.7.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse 
público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, total 
ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 

 
17.13.1.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de 
Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do 
valor será o IPCA. 
 

17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 
Alagoas. 
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17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as 
Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em 
até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados no Programa de Trabalho 
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- Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 
 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas, 
conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do contratante 
utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir 
da data do recebimento da Nota de Empenho; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital e seus anexos  e com 
as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL; 
 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros resultantes 
do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas em duas 
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vias. 
 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações e 
fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 
julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será descontado, 
imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias corridos, 
às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que se 
verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua 
utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 

 

 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

22.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro 
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, 
nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 
2122-7764/7765. 

 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, 
no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br 
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas tipo polo (itens 1 e 2); 
ANEXO I-B – Modelo das camisas gola careca (itens 3 e 4); 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 

Maceió/AL, 31  de março de 2020. 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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            ANEXO I 

    TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 
2020. 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral 
no dia e véspera das Eleições Gerais 2020, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos locais de 

votação. 

 

2.2   Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na impressão 

das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2020, evitando, assim, o risco de 

falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das camisetas. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

3.1. - Tipo/Modelo 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

   Gola polo, com abertura parcial com fechamento 

através de 02 botões caseados; com reforço de 

ombro a ombro. 

 
01 

CAMISA POLO MASCULINA 

– Servidor (Modelo. Anexo I-A) 
 

255 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom 

RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
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   Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 

25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 

25 x 16 cm. 

02 CAMISA POLO FEMININA – 

Servidor (Modelo. Anexo I-A) 

232  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 
150g/m². 

   Gola polo, com abertura parcial com fechamento 

através de 02 botões caseados; com reforço de 

ombro a ombro. 

    
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 
manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 

a 25 x 16 cm. 

      
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

     
Gola redonda do tipo careca em algodão com 

elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA 

Colaborador 

(Modelo. Anexo I-

B) 

CARECA –  
227 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 
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TOTAL GERAL: 487 Camisas Gola Polo e 4988 Camisas Gola Careca 

 

 

3.2. - Medidas 

 

- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, admitida 

variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para adequação nos tamanhos 

apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Impressão em cores frente e verso, via transfer 

americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 

inferior a 25 x 16 cm. 

04 CAMISA GOLA 

Coordenador 

(Modelo. Anexo I-

B) 

CARECA – 4761  
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 

gramatura usual do mercado, não inferior a 

150g/m². 

     
Gola redonda do tipo careca em algodão com 

elastano e com reforço de ombro a ombro. 

     
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola, corpo da camisa e barra da 

manga), sendo o pantone textil equivalente ao 

tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). 

     Impressão em cores frente e verso, via 

transfer americano ou serigrafia, conforme 

   modelo que segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 

inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 

inferior a 25 x 16 cm. 
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PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-B) / CAMISAS POLO 

MASCULINAS (Anexo I-A) 
 

 
TAMANHO 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 

 
LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO DAS 

MANGAS 
(cm) 

 
LARGURA DA GOLA 

(cm) 

P 70 49 18,5 17,5 

M 75 54 19,5 18 

G 78 57 22 19 

GG 81 60 23 22 

 
 

PADRÃO CAMISAS POLO FEMININAS (Anexo I-A) 
 

 

TAMANHO 
 

BUSTO (cm) 
 

CINTURA (cm) 
 

COMPRIMENTO 
(cm) 

 

MANGA (cm) 

P 44 43 59 14 

M 47 45 61 15 

G 51 48 63 16 

GG 55 52 67 18 
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4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 

 

4.1 – Quantitativo de Camisa POLO MASCULINA – Anexo I-A 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 

P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.1.1. Servidores do Sexo Masculino da SEDE (do Quadro, 

Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

113 01 113 

4.1.2. Servidores do Sexo Masculino dos Cartórios (do Quadro, 

Removidos, Requisitados) 

109 01 109 

4.1.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade necessária 

de camisas. 

- - 33 

4.1.4. TOTAL GERAL   255 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

 

CAMISA POLO MASCULINA 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 5% 12 

M 45% 115 

G 45% 115 

GG 5% 13 

TOTAL 100% 255 

 

 

4.2. – Quantitativo de Camisa POLO FEMININA – Anexo I-A 
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4.2.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade necessária 

de camisas. 

- - 30 

4.2.4. TOTAL GERAL   232 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA POLO FEMININA 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 35% 81 

M 45% 105 

G 15% 35 

GG 5% 11 

TOTAL 100% 232 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 
P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.2.1. Servidores do Sexo Feminino da SEDE (do Quadro, 

Removidos, Requisitados e Sem vínculo) 

83 01 83 

4.2.2. Servidores do Sexo Feminino dos Cartórios (do Quadro, 

Removidos, Requisitados) 

119 01 119 
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Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 5% 11 

M 35% 80 

G 45% 102 

GG 15% 34 

TOTAL 100% 227 

 

 

4.4. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 
P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.3.1. Oficiais de Justiça dos Cartórios Eleitorais e Postos de 

Atendimento 

47+5 (PA)= 

52 

02 104 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais e 

Postos de Atendimento, exceto Capital e Arapiraca 

40+5 (PA)= 

45 

01 45 

4.3.3. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 

Capital e da cidade de Arapiraca 

7 x 2= 14 01 14 

4.3.4. Estagiários 14 01 14 

4.3.5. Motoristas requisitados para SEDE 20 01 20 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 
imprevistas que demandem um aumento da quantidade necessária 

de camisas. 

- - 30 

4.3.7. TOTAL GERAL   227 
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ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS 

P/ PESSOA 

 

TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2070 02 4140 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações 

imprevistas que demandem um aumento da quantidade necessária 

de camisas. 

621 - 621 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 4761 

Dados de DEZEMBRO/2019. 

 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 

TAMANH

O 

 

PORCENTAGEM 

 

QUANTIDADE 

P 35% 1666 

M 40% 1905 

G 20% 952 

GG 5% 238 

TOTAL 100% 4761 

 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 

 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

 6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 

especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

7– DA ENTREGA 
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7.1 – Anteriormente à produção o fornecedor deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em 

todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-

AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados a partir 

da data da aprovação da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na 
Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 

8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, 

devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 

24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 

representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 

contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 

representante anterior. 
 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-

AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 

 

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 

corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 
 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova 

apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de 

Referência e com as normas e especificações técnicas. 
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8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 

resultantes do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 

formuladas em duas vias. 

 

– Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações e 

fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 

julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de 

sanções contratuais. 

 

8.11 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 

descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou 

cobrado judicialmente. 

 

8.12 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias 

corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que 

se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de 

sua utilização. 
 

8.13 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

respectiva licitação. 

 

8.14 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da 

contratação. 
 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 
 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO 
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10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato 

designado pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao 

cumprimento de suas obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 

ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 

imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 

caso. 
 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação 

da conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 

obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 

Empenho. 
 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 
contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto 

à conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente 

solicitadas pelo TRE-AL. 
 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 

inadimplência da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento 

será devido, sem que isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de 
preços. 

 

12 – DAS PENALIDADES 

 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
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12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 

execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 

observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 

 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo 

TRE- AL. 
 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, 

em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem 

defeitos de fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua 

utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não 

cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 
 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL 
rescinda unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 
 

– Para que seja aplicada a sanção prevista no item 11.1.2, deve ser facultada a defesa prévia 

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se 

a partir do dia da recepção da notificação. 

12.5 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF – Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do 

Art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos 

prazos e em face da prática, ou da omissão do atos seguintes: 
 

12.5.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

falhar, ou fraudar na execução da contratação. 
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12.5.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, 

deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso 

de, retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar 

prejuízo ao Contratante. 
 

12.5.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo 

inidôneo e cometer fraude fiscal. 

 

12.6 – A sanção prevista no item 11.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 
item 11.1.2. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 11.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-

AL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data da abertura de vista. 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, 

ou supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 12.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o 

cancelamento da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de 

Referência. 
 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 

 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 
 

14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 

impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 
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14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão ou 

transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a 

execução, a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 

 

14.2.10– A decretação de falência. 
 

14.2.11– A dissolução da sociedade. 

 

14.2.12– A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, que, a 

juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13– Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 
 

14.2.14– A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à 

Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 

seja normalizada a situação. 

14.2.15– O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, decorrentes de 

objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo 

prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

 

14.2.16– A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do TRE-

AL, nos prazos contratuais. 

14.2.17– A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução da contratação. 
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14.2.18– O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 

 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 

contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-

AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 13.2.13 a 13.2.17, sem haja culpa de 

Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 

cancelamento da Nota de Empenho. 
 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 13.2.1 a 13.2.13. 
 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 

vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 

comunicado à Contratada. 

 

16 – DO FORO 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como 

o competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 
 

 

 

 

 

 

 

FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA, Técnico Judiciário, em 21/02/2020 
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ANEXO – I-A 

 

 

Edital Do Pregão n 11\2020 (0675831)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 280



39 
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

  

Edital Do Pregão n 11\2020 (0675831)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 281



40 
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-B 
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ANEXO II 

                       PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  

Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 12 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

 

PROCESSO Nº 0008734-69.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 20 de abril de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
                              Horário de Abertura:  14 horas

    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando a aquisição de camisas personalizadas.

            O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1.     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de camisas personalizadas para
utilização na véspera e no dia das Eleições 2020, conforme especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos. 

2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS

2.1.         Anteriormente à produção a contratada  deverá apresentar prova (amostra)
da camisa (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido,
para apreciação do TRE-AL

2.2.    Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a contratada deverá
entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo TRE/AL.
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2.3.         A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na
Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8
e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com,
pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1.     Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.2.    Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.
3.3.     Não poderão participar desta licitação os interessados:
a)    proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
b)    que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c)    estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d)    que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e)     que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
f)    que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).
3.4.     Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49; 
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1.     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
4.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
4.3.     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4.     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
4.5.     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1.     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação. 
5.2.    O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.    Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.4.    As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 
5.6.    Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.7.    Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
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procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.    Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1.     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor total  de cada  item que compõe o lote;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I; 
6.2.     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3.    Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4.    Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação. 
6.6.    Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES. 

7.1.     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.    O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4.    O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5.    Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe o lote,
sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para fins de
escalonamento das propostas.
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7.6.     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances. 
7.9.     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.
7.10.     A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.11.    Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.12.    Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.13.    Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
7.14.    Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
7.15.     Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.16.     Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.17.    No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances. 
7.18.    Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.19.    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos. 
7.20.    Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21.    A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
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classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
7.22.     Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no país;
7.22.2. por empresas brasileiras; 
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.23.    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
7.24.        Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.
7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.25.     Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 
8.2.    O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação. 
8.3.     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$
94.916,03 (noventa e quatro mil  e novecentos e dezesseis reais e três centavos), que
de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação ao valor
global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme tabela abaixo:

item    Descrição    Quantidade    Valor unitário máximo (R$)    Valor total máximo (R$)
1    Camisa polo masculina    255    24,57    6.265,35
2    Camisa polo feminina    232    24,57    5.700,24
3    Camisa gola careca colaborador    227    16,63    3.775,01
4    Camisa gola careca coordenador    4761    16,63    79.175,43
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Valor máximo global para o lote    94.916,03

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração. 
8.4.     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5.    Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6.     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro. 
8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7.     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
8.8.    Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9.    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
8.10.    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.
8.11.     Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1.    Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
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(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.2.     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.3.     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.4.     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.5.     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.
9.6.    Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.
9.7.     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8.     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9.     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10.     Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 
a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 
f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.10.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
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restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.
9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

9.10.2.6. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.
9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.11.     Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1.     A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
a)    ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b)    conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;
c)    conter a descrição dos itens que compõe o lote ofertado;
d)    conter o preço unitário e  total de cada  item que compõe o lote ofertado.
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10.2.     A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.3.     Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.4.     Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5.     A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6.     A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7.     As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11 - DOS RECURSOS.

11.1.     Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2.    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.     O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 
11.4.     Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1.     A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
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123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2.     Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1.     O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2.     Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1.     Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2.     A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado
no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.
14.3.     Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
14.4.     Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
14.5.     Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.
14.6.    O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
14.7.     As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.     As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1.    As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos
de entrega em conformidade com este edital. 

15.2.    Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3.    Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
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da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1.    A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

16.2.    As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1.    Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não entregar a documentação exigida no edital;
II - apresentar documentação falsa;
III - causar o atraso na execução do objeto;
IV - não mantiver a proposta;
V - falhar na execução do contrato;
VI - fraudar a execução do contrato;
VII - comportar-se de modo inidôneo;
VIII - declarar informações falsas; e
IX - cometer fraude fiscal.
17.2.        Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3.    As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

17.4.    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à
execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das
decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato.

b) Multa sobre o valor do item contratado de até:

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo
TRE- AL.

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir,
em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às
suas expensas, no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se
verificarem defeitos de fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados
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quando da sua utilização.

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir
irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos.

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir
as obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do
objeto contratado.

17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei.

17.5.            As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.            A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.7.     Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

17.10.     O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para
a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

17.11.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

17.12.     Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

17.13.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1.     O período de atraso será contado em dias corridos.
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17.14.        No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

17.14.1.     A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

17.15.     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16.     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1.    O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

18.2.     Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

18.3.    Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4.    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.

18.5.    Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.6.    Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
    365            365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Edital 12 (0675833)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 299



19.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n°
339030 (Material de Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1.    São obrigações do Contratante:

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da
contratação.

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas, conforme o edital.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1.    São obrigações da contratada:

a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota de
Empenho, seu representante, através de competente mandato, para execução do
objeto da contratação;

b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do
contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do
representante anterior;

c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-
AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho;

d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco)
dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova;

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no prazo de
30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova
apresentada;

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por
danos causados a terceiros;

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital e seus
anexos  e com as normas e especificações técnicas.

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-
AL;

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros
resultantes do objeto da contratação.

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão
formuladas em duas vias.

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas
solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse
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do Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação,
sob pena de aplicação de sanções contratuais;

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos
será descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL,
ou cobrado judicialmente;

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete)
dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da
contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que
só detectados quando de sua utilização;

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
respectiva licitação;

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser
firmada.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1.     Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  
22.3.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.4.     No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5.     A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6.     As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7.    Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8.     Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
22.9.    O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10.    Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11.    Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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22.12.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

22.13.      O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.14.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

22.15.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

22.16.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;    
ANEXO I-A – Modelo das camisas tipo polo (itens 1 e 2);
ANEXO I-B – Modelo das camisas gola careca (itens 3 e 4);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

22.17.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 31  de março de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
 

 

            ANEXO I
    TERMO DE REFERÊNCIA

1    – OBJETO:

1.1    - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das
Eleições 2020.

2    – JUSTIFICATIVA

2.1    - Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça
Eleitoral no dia e véspera das Eleições Gerais 2020, objetivando otimizar o atendimento
aos eleitores nos locais de votação.

2.2      Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na
impressão das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições
2020, evitando, assim, o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na
confecção das camisetas.

3    – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
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3.1.    - Tipo/Modelo

ITEM    DESCRIÇÃO    QUANT.    MATERIAL
            
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m².
            Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões
caseados; com reforço de ombro a ombro.

01    CAMISA POLO MASCULINA
– Servidor (Modelo. Anexo I-A)    
255    Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e
barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e
B-153).

 

 

 

 

 

            Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-A;
-    Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm;
-    Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.
02    CAMISA POLO FEMININA –
Servidor (Modelo. Anexo I-A)    232    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m².
            Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões
caseados; com reforço de ombro a ombro.
            
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da
manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A;
-    Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm;
-    Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.
                    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m².
                    Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de
ombro a ombro.

03    CAMISA GOLA
Colaborador (Modelo. Anexo I-B)    CARECA    –    
227    Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e
barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e
B-153).
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                    Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B;
-    Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm;
-    Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.
04    CAMISA GOLA
Coordenador (Modelo. Anexo I-B)    CARECA    –    4761    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m².
                    Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de
ombro a ombro.
                    Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa
e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e
B-153).
                    Impressão em cores frente e verso, via
transfer americano ou serigrafia, conforme

            modelo que segue no Anexo I-B;
-    Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm;
-    Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

TOTAL GERAL: 487 Camisas Gola Polo e 4988 Camisas Gola Careca

3.2.    - Medidas

- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela
abaixo, admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver
ajustes para adequação nos tamanhos apresentados, desde que previamente
autorizados.

 

 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-B) / CAMISAS POLO MASCULINAS (Anexo I-
A)

TAMANHO    
COMPRIMENTO
(cm)    
LARGURA
(cm)    
COMPRIMENTO DAS MANGAS
(cm)    
LARGURA DA GOLA (cm)
P    70    49    18,5    17,5
M    75    54    19,5    18
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G    78    57    22    19
GG    81    60    23    22

PADRÃO CAMISAS POLO FEMININAS (Anexo I-A)

TAMANHO    
BUSTO (cm)    
CINTURA (cm)    
COMPRIMENTO
(cm)    
MANGA (cm)
P    44    43    59    14
M    47    45    61    15
G    51    48    63    16
GG    55    52    67    18

 

 

 

 

4    – CALCULO DAS QUANTIDADES

4.1    – Quantitativo de Camisa POLO MASCULINA – Anexo I-A

 

ESPECIFICAÇÃO    
QUANT.    QUANT. DE
CAMISAS P/ PESSOA    
TOTAL
4.1.1. Servidores do Sexo Masculino da SEDE (do Quadro, Removidos, Requisitados e
Sem vínculo)    113    01    113
4.1.2. Servidores do Sexo Masculino dos Cartórios (do Quadro, Removidos,
Requisitados)    109    01    109
4.1.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações imprevistas que
demandem um aumento da quantidade necessária de camisas.    -    -    33
4.1.4. TOTAL GERAL            255
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA POLO MASCULINA

TAMANHO    
PORCENTAGEM    
QUANTIDADE
P    5%    12
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M    45%    115
G    45%    115
GG    5%    13
TOTAL    100%    255

4.2.    – Quantitativo de Camisa POLO FEMININA – Anexo I-A

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO    
QUANT.    QUANT. DE CAMISAS
P/ PESSOA    
TOTAL
4.2.1. Servidores do Sexo Feminino da SEDE (do Quadro, Removidos, Requisitados e
Sem vínculo)    83    01    83
4.2.2. Servidores do Sexo Feminino dos Cartórios (do Quadro, Removidos,
Requisitados)    119    01    119

 

4.2.3. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações imprevistas que
demandem um aumento da quantidade necessária de camisas.    -    -    30
4.2.4. TOTAL GERAL            232
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA POLO FEMININA

TAMANHO    
PORCENTAGEM    
QUANTIDADE
P    35%    81
M    45%    105
G    15%    35
GG    5%    11
TOTAL    100%    232

4.3.    – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-B
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ESPECIFICAÇÃO    
QUANT.    QUANT. DE CAMISAS
P/ PESSOA    
TOTAL
4.3.1. Oficiais de Justiça dos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento    47+5
(PA)=
52    02    104
4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento,
exceto Capital e Arapiraca    40+5 (PA)=
45    01    45
4.3.3. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais Capital e da cidade de
Arapiraca    7 x 2= 14    01    14
4.3.4. Estagiários    14    01    14
4.3.5. Motoristas requisitados para SEDE    20    01    20
4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações imprevistas que
demandem um aumento da quantidade necessária de camisas.    -    -    30
4.3.7. TOTAL GERAL            227

Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR

TAMANHO    
PORCENTAGEM    
QUANTIDADE
P    5%    11
M    35%    80
G    45%    102
GG    15%    34
TOTAL    100%    227

4.4.    – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-B.

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO    
QUANT.    QUANT. DE
CAMISAS P/ PESSOA    
TOTAL
4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local)    2070    02    4140
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4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis situações imprevistas que
demandem um aumento da quantidade necessária de camisas.    621    -    621
4.4.3. TOTAL GERAL    -    -    4761
Dados de DEZEMBRO/2019.

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados:

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR

TAMANHO    
PORCENTAGEM    
QUANTIDADE
P    35%    1666
M    40%    1905
G    20%    952
GG    5%    238
TOTAL    100%    4761

5    – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

5.1    - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP.

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE

 6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de
2010, especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material
reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.

7– DA ENTREGA

 

 

 

7.1    – Anteriormente à produção o fornecedor deverá apresentar prova (amostra) da
camisa (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido,
para apreciação do TRE-AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da aprovação da amostra.

7.2    – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na
Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8
e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com,
pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

8    – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1    – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis,
seu representante, através de competente mandato, para execução do objeto da
contratação.

8.2    – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do
representante anterior.

8.3    – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo
TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

8.4    – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05
(cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova.

8.5    – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a
prova apresentada.

8.6    – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como
por danos causados a terceiros.

8.7    – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de
Referência e com as normas e especificações técnicas.

 

 

8.8    – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo
TRE-AL.

8.9    – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e
outros resultantes do objeto da contratação.

8.10    – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão
formuladas em duas vias.

– Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas
solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse
do Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação,
sob pena de aplicação de sanções contratuais.

8.11    – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à
reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos pagamentos
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente.

8.12    – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07
(sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da
contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que
só detectados quando de sua utilização.

8.13    – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

Edital 12 (0675833)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 309



respectiva licitação.

8.14    – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser
firmada.

9    – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1    – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da
contratação.

9.2    – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de
recebimento definitivo.

10    – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

 

 

 

 

10.1    – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato
designado pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao
cumprimento de suas obrigações.

10.2    – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem
reduz a responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado
e pelos danos ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a
terceiros.

10.3    – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados
imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de
cada caso.

10.4    – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante
verificação da conformidade com os termos do avençados.

10.5    – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que
não obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da
Nota de Empenho.

10.6    – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor
do contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico.

10.7    – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada,
quanto à conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido
comprovadamente solicitadas pelo TRE-AL.

11    – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1    – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais.

11.2    – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de
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inadimplência da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum
pagamento será devido, sem que isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a
atualização de preços.

12    – DAS PENALIDADES

12.1    – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

 

 

12.1.1    – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo
à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das
decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato.

12.1.2    – Multa sobre o valor do item contratado de até:

12.1.2.1    – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado
pelo TRE- AL.

12.1.2.2    – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não
substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da
notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o material objeto da contratação
em que se verificarem defeitos de fabricação ou de materiais empregados, ainda que
detectados quando da sua utilização.

12.1.2.3    – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando
cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou projetos.

12.1.2.4    – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não
cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

12.2    – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do
objeto contratado.

12.3    – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL
rescinda unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei.

12.4    – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente.

– Para que seja aplicada a sanção prevista no item 11.1.2, deve ser facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contando-se a partir do dia da recepção da notificação.
12.5    – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será
descredenciado no SICAF – Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se
refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas e das
demais cominações legais, nos prazos e em face da prática, ou da omissão do atos
seguintes:

12.5.1    – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, falhar, ou fraudar na execução da contratação.
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12.5.2    – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a
Proposta, deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o
certame, ou, no caso de, retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na
execução da contratação causar prejuízo ao Contratante.

12.5.3    – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo
inidôneo e cometer fraude fiscal.

12.6    – A sanção prevista no item 11.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a
sanção do item 11.1.2.

12.7    – A sanção prevista no item 11.6. é de competência exclusiva da Presidência do
TRE-AL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data da abertura de vista.

13    – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

13.1    – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos, ou supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor.

13.2    – O limite estabelecido no item 12.1. poderá ser excedido, para supressão,
desde que resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

14    – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO

14.1    – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o
cancelamento da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de
Referência.

14.2    – Constituem motivos para a rescisão da contratação:

14.2.1    – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

14.2.2    – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos, ou prazos.

14.2.3    – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado.

 

 

14.2.4    – O atraso injustificado no início da execução.

14.2.5    – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao
Contratante.

14.2.6    – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da
contratação.

14.2.7    – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com
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outrem, cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de
modo a prejudicar a execução, a juízo do TRE-AL.

14.2.8    – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL.

14.2.9    – O cometimento reiterado de faltas na execução.

14.2.10    – A decretação de falência.

14.2.11    – A dissolução da sociedade.

14.2.12    – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da
Contratada, que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação.

14.2.13    – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL.

14.2.14    – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem
o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
14.2.15    – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-
AL, decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação.

14.2.16    – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por
parte do TRE-AL, nos prazos contratuais.
14.2.17    – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução da contratação.

 

 

14.2.18    – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

14.3    – A rescisão da contratação poderá ser:
14.3.1    – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
TRE-AL.

14.3.2    – Judicial, nos termos da legislação.

14.3.3    – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do
gestor do contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente do TRE-AL.

14.3.4    – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 13.2.13 a 13.2.17, sem haja
culpa de Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto
contrato, até a data do cancelamento da Nota de Empenho.
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14.3.5    – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 13.2.1 a
13.2.13.

15    – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

15.1    – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel
execução vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante,
caso em que será comunicado à Contratada.

16    – DO FORO

16.1    – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
como o competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

 

 

 

FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA, Técnico Judiciário, em 21/02/2020

 

 

 

 

 

ANEXO – I-A

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO I-B
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ANEXO II
                       PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social    
CNPJ    
Endereço    
CEP    
Fones:    
Fax    
E-mail    
Site internet    

Dados do Representante da Empresa:
Nome    
Cargo    
Nacionalidade    
Estado civil    
Profissão    
Endereço    
CEP    
Fone    
Fax    
E-mail    
Cart. de Identidade    
Orgão Expedidor    
CPF    

Dados Bancários da Empresa
Banco    
Agência    
Conta    

Dados do Contato com a Empresa:
Nome    
Cargo    
Endereço    
CEP    
Fone    
Fax    
E-mail    
Empresa optante pelo SIMPLES?        (   ) Sim        (   ) Não

Em 31 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 31/03/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675833 e o código CRC D7666761.

0008734-69.2019.6.02.8000 0675833v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 31/03/2020 17:56:10 

Recurso

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00011/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação

0008734-69.2019 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 4 4 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas no 
edital e seus anexos. 

Informações Gerais

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 31/03/2020 17:56:47 

Nº do Item Descrição do Item Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item (*)
Item

Situação do
Item na

Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério de
Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 3948 -
Camiseta - 255 Unidade Menor Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
G1 Sim Visualizar

2 M 3948 -
Camiseta - 232 Unidade Menor Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
G1 Sim Visualizar

3 M 3948 -
Camiseta - 227 Unidade Menor Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
G1 Sim Visualizar

4 M 3948 -
Camiseta - 4.761 Unidade Menor Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
G1 Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 31/03/2020 17:57:36 

Item

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00011/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 3948 - Camiseta

Unidade de Fornecimento

Unidade

Descrição Detalhada

Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

255 6.265,35

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

 G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 

Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável

Sem Benefício
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 31/03/2020 17:58:16 

Item

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00011/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Item Tipo de Item Item

2 Material 3948 - Camiseta

Unidade de Fornecimento

Unidade

Descrição Detalhada

Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

232 5.700,24

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

 G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 

Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável

Sem Benefício
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 31/03/2020 17:58:50 

Item

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00011/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Item Tipo de Item Item

3 Material 3948 - Camiseta

Unidade de Fornecimento

Unidade

Descrição Detalhada

Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e seus anexos.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

227 3.775,01

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

 G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 

Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável

Sem Benefício
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 31/03/2020 17:59:22 

Item

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00011/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Item Tipo de Item Item

4 Material 3948 - Camiseta

Unidade de Fornecimento

Unidade

Descrição Detalhada

Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e seus anexos

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

4761 79.175,43

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

 G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 

Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável

Sem Benefício
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 06/2020
SEI 0010036-36.2019.6.02.8000

Data: 25/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.990,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00
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Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 08/2020
SEI 0000194-95.2020.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo
móvel), conforme o edital.

Valor Global Estimado :  R$ 29.578,95

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 10/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 17/04/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisições de Coletes personalizados para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 6.963,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Número 13/2020
SEI 008813-48.2019.6.02.8000

Data: 23/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - fones de ouvido de cabeças para utilização nas Eleições 2020, conforme o
edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 32.320,00

Documentos:

Edital 

 Mapa do site
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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 025/2019 - CJF; CONTRATANTE: CONSELHO
DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF; CONTRATADA: MICROSENS S.A; CNPJ/MF: 78.126.950/0011-26;
OBJETO: acréscimo de 25% sobre o valor do Contrato n. 025/2019; FUNDAMENTAÇÃO: Lei
n. 8.666/1993, art. 65, inciso I, alínea "b", § 1° e cláusula décima primeira, item 11.4, do
contrato; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico; PROCESSO N.: 0000077-
17.2019.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA: 31/3/2020; VIGÊNCIA: 6 meses contados da
assinatura para entrega do equipamento adquirido, emissão do Termo de Recebimento
Provisório após a entrega dos equipamentos e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo após a validação dos equipamentos e conclusão da instalação e configuração das
telas de vídeo wall e 48 meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo; VALOR DO ADITIVO: R$ 38.895,00; CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - PTRES: AI-
168364; E.D.: 33.90.40; SIGNATÁRIOS: Juíza Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES - Secretária Geral/CJF e LUCIANO TERCILIO BIZ - DIRETOR/MICROSEN S/A.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 015/2016 - CJF; CONTRATANTE: CONSELHO
DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF; CONTRATADA: TAFA ENGENHARIA LTDA - ME; CNPJ/MF:
12.859.652/0001-65; OBJETO: repactuação, por força das Convenções Coletivas de Trabalho
ano-base 2016 com efeitos a partir de 1º/9/2016, e ano-base 2017, com efeitos a partir de
1º/5/2017, reequilíbrio econômico-financeiro face ao reajuste das tarifas de transporte
público do Distrito Federal, com efeitos a partir de 2/1/2017 e redução do percentual do
BDI de 25,62% para 24,64%, com efeitos a partir de 1º/5/2017; FUNDAMENTAÇÃO:
Constituição Federal, art. 37, XXI, Lei n. 8.666/1993; art. 65, §5º, Decreto n. 9.507/2018; IN
n. 05/2017-MPOG, art. 53 a 60, Convenção Coletiva de Trabalho n. DF000290/2016 e
DF000441/2017, Decreto GDF n. 37.940/2016, e cláusula décima segunda do contrato;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n. 13/2016-CJF; PROCESSO N.: 0000255-
37.2019.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA: 20/03/2020; VIGÊNCIA: a partir da assinatura;
VALOR DO ADITIVO: R$ 19.853,30, a partir de 1º/9/2016, R$ 20.108,89, partir de
02/01/2017, R$ 20.949,17, a partir de 1º/05/2017, e, a partir de 1º/09/2019, R$ 16.443,62;
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - PTRES: 168312; E.D.: 33.90.39 e 33.90.92; SIGNATÁRIOS: Juíza
Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES - Secretária-Geral/CJF e MARCOS D E N ES
DA SILVA NEIVA - Administrador/TAFA.

ESPÉCIE: V TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 015/2016 - CJF; CONTRATANTE: CONSELHO
DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF; CONTRATADA: TAFA ENGENHARIA LTDA - ME; CNPJ/MF:
12.859.652/0001-65; OBJETO: alteração do contrato em face da adoção de medidas de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito interno CJF, instituídas
pela Portaria n. 153-CJF; FUNDAMENTAÇÃO: Lei n. 8.666/1993, art. 65, inciso II, alínea "b";
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n. 13/2016-CJF; PROCESSO N.: 0000255-
37.2019.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA: 25/03/2020; VIGÊNCIA: a partir da assinatura;
SIGNATÁRIOS: Juíza Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES - Secretária-
Geral/CJF e MARCOS DENES DA SILVA NEIVA - Administrador/TAFA.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação do NOE - NÚC L EO
ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO LTDA, CNPJ 02.557.470/0001-86, para a prestação de
serviços de assistência odontológica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde
do Tribunal Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº
1/2019. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0029248-86.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.007.16.2017 ao
Contrato nº 04.007.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO, CNPJ nº 03.935.660/0001-52; Objeto: prorrogação do prazo de
vigência do contrato originário por 24 meses, com alteração do quantitativo de
oportunidades de estágio; Fundamento Legal: art. 57, inciso I e art. 65, inciso II, alínea "b"
e parágrafo 1º da Lei 8666/93; Valor total: R$ 5.612.400,00; Data de assinatura:
27/03/2020; Vigência: a partir de sua assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico n° 053/2016; Signatários: pelo Contratante: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente, e pela Contratada, Sr. Arnóbio Cunha Freitas
Júnior,Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0009831-50.2016.4.03.8000 - TRF 3ª Região e 0012933-80.2016.4.03.8000 -
JFPG-SP; Espécie: Termo Aditivo nº 04.012.17.2016 ao Contrato nº 04.012.10.2016;

Órgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78;
Contratada: MPS INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 78.583.721/0001-69; Objeto: revisão de
preços do contrato originário, consoante ao que dispõe o art. 12 da Lei 13.932/2019;
Fundamento Legal: nos art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993; Data de assinatura: 30/03/2020;
Valor total: decréscimo de R$ 1.148,18; Procedimento Licitatório: fundamento no art. 25,
"caput", da Lei nº 8.666/1993; Signatários: pelos Contratantes, Mairan Gonçalves Maia
Júnior, Desembargador Federal Presidente e Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor
do Foro da Seção Judiciária de São Paulo; pela Contratada, Sr. Paulo Roberto Absy, Sócio-
Diretor.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0007624-39.2020.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.004.10.2020,
firmado em 31/03/2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: D. C. DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 04.910.736/0001-58; Objeto:
fornecimento de água mineral (lotes 01 - cota principal - e 03; quantidade
anual estimada: 14.400 galões com água e 100 galões vazios, respectivamente);
Vigência: a partir da assinatura, até 31/12/2020; Valor Total: R$ 71.004,00;
Procedimento Licitatório: adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão
Eletrônico nº 020/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/1993; Signatários:
pelo Contratante, Sra. Maria Aparecida Martinez Ciliano, Diretora-Geral, e pela
Contratada, Sra. Renata Borges de Souza, Administradora.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO à Ata de Registro de Preços nº 38/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO:
Prorrogação de vigência da Ata, cujo objeto é registro de preços de Computadores
Servidores, por mais 06 meses. PA: 0006213-65.2019. ASSINATURA: Sr. Gaspar Paines Filho,
Diretor-Geral, em 30/03/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008734-69.2019. Objeto: Aquisição de camisas personalizadas para utilização
na véspera e no dia das Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 4. Edital: 02/04/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00011-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 02/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
20/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 31/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008812-63.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - copo plástico
descartável para água, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do
edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/04/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00012-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 02/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 31/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008813-48.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - fones de
ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e condições assentadas no
ANEXO I do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/04/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00013-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 02/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 31/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 011/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Itapebi/Ba. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei 8.666/93. PAD n.º 10.375/2015. VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31/12/2020.
ASSINATURA: 30/03/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Juarez da Silva Oliveira, pelo Comodante.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 013/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Nova Redenção/Ba. OBJETO: Comodato de imóvel.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. PAD n.º 4.011/2018. VIGÊNCIA: da data da assinatura
até 31/12/2020. ASSINATURA: 30/03/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA e a Sra. Guilma Rita de Cássia Gottschal da Silva Soares, pelo Comodante.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 018/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia, e a Empresa UNICOBA INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E
INFORMÁTICA S.A. OBJETO: Aquisição de baterias para urnas eletrônicas. VALOR TOTAL: R$
478.900,00. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 10.520/02, Edital de Licitação TSE nº
05/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 33.90.30.19; Ações 02.061.0570.4269.0001.
PAD: 3387/2020. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da publicação. ASSINATURA:
27/03/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Rafael Vilela
Moreno, pela Contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 3.205/2020. OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização.
FAVORECIDO: FARMÁCIA PLANTÃO PAU DA LIMA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei
n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.30.22. Ação
02.122.0570.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$ 24.990,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos
Vieira, em 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 071/2017, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Sr. Fábio da Silva Góes. OBJETO: prorrogação de prazo de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 14.204/2015. A S S I N AT U R A :
30/03/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Fábio da Silva
Góes, como Locador.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2020.

À PREG,

para realização do certame.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/04/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0679278 e o código CRC 0E51930C.

0008734-69.2019.6.02.8000 0679278v1
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Fwd: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2020 {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qui, 16/04/2020 10:46
Para:  joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 
 
 

From: Karina Ferreira <karina.ferreira@nilcatex.com.br>
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Cc: Comercial Licitação <ComercialLicitao@nilcatex.com.br>
Date: Wed, 15 Apr 2020 19:46:00 +0000
Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2020 {01}
 
Boa tarde,
 
SEGUE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2020
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 
A empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Henrique
Spengler, nº 718, Polo Empresarial Miguel Le�eriello, na Cidade de Campo Grande, no Estado de Mato
Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 95.948.618/0002-75, vem, por meio deste, solicitar
ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO EDITAL do Pregão 11/2020. Os retornos deveram ser encaminhados
para o e-mail: licitacao@nilcatex.com.br ou pelo fax: (67) 3231 – 2511.
 
 
Referente as amostras
 
1- Anteriormente a produção, a contratada deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em
todos os tamanhos solicitados)… A empresa deverá apresentar uma peça de cada tamanho e cada
modelo, conforme os tamanhos constantes na tabela de medidas?
 
 
01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo Feminina – Servidor
 
1- Gola Polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de
ombro a ombro.
1.1- A gola deverá ser em re�línea?
1.2- Referente a composição, a mesma será fornecida pelo órgão, ou a empresa poderá seguir
padrão a malha solicitada (gola re�línea 100% Algodão)?
1.3- Qual a largura da gola pronta?
1.4- A posição do caseado (ver�cal/horizontal), poderá ser definido pela empresa licitante?
1.5- Qual o tamanho e modelo de botão? Ou poderá ser definido pela empresa vencedora?
1.6- Ainda sobre os botões, não menciona a cor. Qual a cor deverá ser aplicada aos botões?
1.7- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo?
1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um ombro até o final do outro
(tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)?
2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga),
sendo o Pantone Têx�l equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153).
2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têx�l a ser seguido? Que se faz de extrema
importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têx�l.
2.2- Barra das mangas não menciona acabamento. O acabamento de mangas deverá ser em
re�línea, tal e qual a gola ou com bainha?
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2.3- Se posi�vo para re�línea na barra das mangas, qual a largura pronta?
2.4- Se posi�vo para bainha, qual a largura desejada pelo órgão?
2.5-  Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
2.6- Se posi�vo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)?
3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá u�lizar o maquinário padrão
para a malha solicitada?
4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão?
5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
5.1- Se posi�vo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)?
6- Na tabela de medidas não menciona abertura de mangas, a empresa poderá seguir medidas
padrão referente ao modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo órgão?
7- Ainda referente as mangas, a medida “comprimento das mangas” deverá ser considerado com
ou sem o acabamento da barra das mangas?
8- Na tabela de medidas solicita “Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do decote?
9- Não especifica qual o tamanho de pei�lho na camisa Polo Masculina e Feminina, a empresa
licitante poderá seguir a medida padrão do modelo solicitado?
10- Qual o acabamento de pei�lho desejado pelo órgão? Ou o mesmo poderá ser definido pela
empresa?
11- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para
cada medida inserida na tabela de medidas ?
12- Deverá conter e�queta de composição no item? Quais informações deverá conter nessa
e�queta? Qual localização na peça?
 
 
03/04 – Camisa Gola Careca – Colaborador / Camisa Gola Careca – Coordenador
 
1- Gola redonda do �po careca em algodão com elastano e reforço de ombro a ombro.
1.1- Referente a gola, é solicitado algodão com elastano, a mesma pode ser considerada em ribana
com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana u�lizada em acabamentos de camisa.
1.2- Se posi�vo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou a licitante poderá seguir a gramatura
padrão de ribana 1x1?
1.3- Não menciona o acabamento de costura para a finalização da gola. Qual maquinário deverá
ser u�lizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa?
1.4- Qual a medida pronta da gola?
1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo?
1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um ombro até o final do outro
(tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)?
2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga),
sendo o Pantone Têx�l equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153).
2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têx�l a ser seguido? Que se faz de extrema
importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têx�l.
2.2- Barra das mangas não menciona acabamento, deverá ser o mesmo que o decote (em algodão
com elastano), ou em bainha?
2.3- Se posi�vo para algodão com elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá ser
u�lizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa?
2.4- Se posi�vo para bainha, qual a largura desejada pelo órgão?
2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
2.6- Se posi�vo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)?
3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá u�lizar o maquinário padrão
para a malha solicitada?
4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão?
5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
5.1- Se posi�vo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)?
6- Na tabela de medidas não consta abertura de decote, profundidade de decote frente,
comprimento mangas, abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas
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medidas proporcional as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as mesmas serão
fornecidas pelo órgão?
7- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para
cada medida inserida na tabela de medidas?
8- Deverá conter e�queta de composição no item? Quais informações deverá conter nessa
e�queta? Qual localização na peça?
 
 
Referente as estampas
 
1- O órgão poderá nos fornecer uma imagem da arte em alta definição?
2- Qual as cores de Pantone C das estampas (azul/verde/amarelo)?
3- Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jus�ça Eleitoral /
SERVIDOR?
4- Camisa Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jus�ça Eleitoral /
COORDENADOR / SERVIDOR?
5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as imagens?
6- Quando mencionado que a dimensão da impressão frontal não deverá ser inferior a 25x17 cm,
deve-se considerar impressão total? Escritas e imagem da bandeira conforme imagens ilustra�vas.
7- Caso nega�vo, qual a dimensão das escritas e da imagem da bandeira?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhora Secretária,
 
Encaminho a V.Sª o pedido de esclarecimentos da

Empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, evento 0686258, para análise e
direcionamento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/04/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686265 e o código CRC 00A17A81.

0008734-69.2019.6.02.8000 0686265v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Pregoeiro,
Retorno os autos a Vossa Senhoria, com os

esclarecimentos solicitados pela empresa NILCATEX TEXTIL LTDA,
referentes ao Pregão Eletrônico n. 11/2020, ressaltando que estas
subscritoras, servidoras da justiça eleitoral, não tem conhecimentos
técnicos acerca dos detalhamentos texteis aqui descritos.

 
Referente as amostras:
1- Anteriormente a produção, a contratada deverá

apresentar prova (amostra) da camisa (em todos os tamanhos
solicitados)… A empresa deverá apresentar uma peça de cada
tamanho e cada modelo, conforme os tamanhos constantes na tabela
de medidas? SIM

 
01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa

Polo Feminina – Servidor
 
1- Gola Polo, com abertura parcial com fechamento

através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro.
1.1- A gola deverá ser em relínea?  SIM, retilínea,

conforme tradicionalmente utilizada no mercado.
1.2- Referente a composição, a mesma será fornecida

pelo órgão, ou a empresa poderá seguir padrão a malha solicitada
(gola relínea 100% Algodão)? A gola deverá ser a tradicional utilizada
no mercado.

1.3- Qual a largura da gola pronta? Proporcional ao
tamanho da camisa.

1.4- A posição do caseado (vercal/horizontal), poderá ser
definido pela empresa licitante?  Conforme tradicionalmente
utilizada no mercado.

Despacho GSGP 0686451         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 332



1.5- Qual o tamanho e modelo de botão? Ou poderá ser
definido pela empresa vencedora? Proporcional ao tamanho da
camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

1.6- Ainda sobre os botões, não menciona a cor. Qual a
cor deverá ser aplicada aos botões? A mesma cor da camisa.

1.7- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma
malha e cor do corpo? SIM

1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado
do início de um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na
abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)? De
ombro a  ombro, conforme edital.

 
2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo

gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl
equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153).

2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a
ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos
tons dentro da cartela de Pantone Têxl. Camiseta cor cinza, com
pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153),
conforme Edital.

2.2- Barra das mangas não menciona acabamento. O
acabamento de mangas deverá ser em relínea, tal e qual a gola ou
com bainha? SIM, retilínea, conforme padrão do mercado.

2.3- Se positivo para relínea na barra das mangas, qual a
largura pronta? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme
padrão utilizado no mercado.

2.4- Se positivo para bainha, qual a largura desejada pelo
órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão
utilizado no mercado.

2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura
em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação.

2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras
(bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não
ensejará desclassificação.

3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a
empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada?
Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital,
qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação.
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4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de
bainha desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da
camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em
máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação.

5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras
(bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não
ensejará desclassificação.

 
6- Na tabela de medidas não menciona abertura de

mangas, a empresa poderá seguir medidas padrão referente ao
modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo órgão?
Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado.

7- Ainda referente as mangas, a medida “comprimento
das mangas” deverá ser considerado com ou sem o acabamento da
barra das mangas? Com o acabamento da barra das mangas.

8- Na tabela de medidas solicita “Largura da Gola”, essa
medida refere-se a abertura do decote? Deve ser proporcional ao
tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

9- Não especifica qual o tamanho de peilho na camisa
Polo Masculina e Feminina, a empresa licitante poderá seguir a
medida padrão do modelo solicitado? Deve ser proporcional ao
tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

10- Qual o acabamento de peilho desejado pelo órgão? Ou
o mesmo poderá ser definido pela empresa? Deve ser
proporcional, conforme padrão utilizado no mercado.

11- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos,
demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na
tabela de medidas ? Os desenhos estão no Edital 

12- Deverá conter equeta de composição no item? Quais
informações deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça?
Deverá conter etiqueta, com composição e tamanho da peça. Fixada
na parte interna da gola conforme padrão do mercado.

 
03/04 – Camisa Gola Careca – Colaborador / Camisa

Gola Careca – Coordenador
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1- Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano
e reforço de ombro a ombro.

1.1- Referente a gola, é solicitado algodão com elastano, a
mesma pode ser considerada em ribana com a estrutura de 1x1?
Padrão de ribana ulizada em acabamentos de camisa. Pode ser em
ribana, proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão
utilizado no mercado.

1.2- Se posivo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou
a licitante poderá seguir a gramatura padrão de ribana 1x1? Devem
ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital,
qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação.

1.3- Não menciona o acabamento de costura para a
finalização da gola. Qual maquinário deverá ser ulizado para a
aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? Devem
ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital,
qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação.

1.4- Qual a medida pronta da gola? Proporcional ao
tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma
malha e cor do corpo? SIM

1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado
do início de um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na
abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)? De
ombro a  ombro, conforme edital.

 
2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo

gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl
equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153).

2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a
ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos
tons dentro da cartela de Pantone Têxl.  Camiseta cor cinza, com
pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153),
conforme Edital.

2.2- Barra das mangas não menciona acabamento, deverá
ser o mesmo que o decote (em algodão com elastano), ou em bainha?
Em bainha

2.3- Se posivo para algodão com elastano, qual a largura
pronta? Qual maquinário deverá ser ulizado para a aplicação da
mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? X

2.4- Se posivo para bainha, qual a largura desejada pelo
órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão
utilizado no mercado.
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2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura
em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação.

2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras
(bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não
ensejará desclassificação.

 
3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a

empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha
solicitada? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas
no Edital, qualquer melhoria apresentada não
ensejará desclassificação.

4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de
bainha desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da
camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em
máquina cobertura 2 agulhas?  Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação.

5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras
(bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não
ensejará desclassificação.

6- Na tabela de medidas não consta abertura de decote,
profundidade de decote frente, comprimento mangas, abertura de
mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas medidas
proporcional as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as
mesmas serão fornecidas pelo órgão?  Proporcional ao tamanho da
camisa, conforme padrão utilizado no mercado.

7- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos,
demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na
tabela de medidas? Os desenhos estão no Edital 

8- Deverá conter equeta de composição no item? Quais
informações deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça?
Deverá conter etiqueta, com composição e tamanho da peça. Fixada
na parte interna da gola conforme padrão do mercado.

 
Referente as estampas
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1- O órgão poderá nos fornecer uma imagem da arte em
alta definição? Sim.

2- Qual as cores de Pantone C das estampas
(azul/verde/amarelo)? Devem ser utilizadas as cores dos pantones
equivalentes às cores contidos no arquivo com a arte.

3- Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a fonte das
escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça Eleitoral / SERVIDOR? O
tamanho está descrito no Edital e quanto à fonte, deve ser seguida a
arte que será disponibilizada.

4- Camisa Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das
escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça Eleitoral / COORDENADOR /
SERVIDOR? O tamanho está descrito no Edital e quanto à fonte, deve
ser seguida a arte que será disponibilizada.

5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as
imagens? Conforme imagem do Edital

6- Quando mencionado que a dimensão da impressão
frontal não deverá ser inferior a 25x17 cm, deve-se considerar
impressão total? Escritas e imagem da bandeira conforme imagens
ilustravas. Considerando-se a impressão total, a impressão frontal
não deverá a  25x17 cm

7- Caso negavo, qual a dimensão das escritas e da
imagem da bandeira? X

 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 16/04/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 16/04/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686451 e o código CRC 18E117EF.
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Esclarecimento 16/04/2020 17:58:32
 
A empresa NILCATEX TEXTIL LTDA., solicita os seguintes esclarecimentos: ..."A empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Henrique Spengler, nº 718, Polo Empresarial Miguel Leeriello, na Cidade
de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 95.948.618/0002-75, vem,
por meio deste, solicitar ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO EDITAL do Pregão 11/2020. Os retornos deveram ser
encaminhados para o e-mail: licitacao@nilcatex.com.br ou pelo fax: (67) 3231 – 2511. Referente as amostras 1-
Anteriormente a produção, a contratada deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em todos os tamanhos solicitados)…
A empresa deverá apresentar uma peça de cada tamanho e cada modelo, conforme os tamanhos constantes na tabela de
medidas? 01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo Feminina – Servidor 1- Gola Polo, com abertura parcial
com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. 1.1- A gola deverá ser em relínea? 1.2-
Referente a composição, a mesma será fornecida pelo órgão, ou a empresa poderá seguir padrão a malha solicitada (gola
relínea 100% Algodão)? 1.3- Qual a largura da gola pronta? 1.4- A posição do caseado (vercal/horizontal), poderá ser
definido pela empresa licitante? 1.5- Qual o tamanho e modelo de botão? Ou poderá ser definido pela empresa vencedora?
1.6- Ainda sobre os botões, não menciona a cor. Qual a cor deverá ser aplicada aos botões? 1.7- O reforço de ombro a
ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo? 1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de
um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)? 2-
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl
equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a ser seguido?
Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. 2.2- Barra das mangas não
menciona acabamento. O acabamento de mangas deverá ser em relínea, tal e qual a gola ou com bainha? 2.3- Se posivo
para relínea na barra das mangas, qual a largura pronta? 2.4- Se posivo para bainha, qual a largura desejada pelo órgão?
2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 2.6- Se posivo, qual o
espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa
poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada? 4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha
desejada pelo órgão? 5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 5.1- Se
posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 6- Na tabela de medidas não menciona abertura de
mangas, a empresa poderá seguir medidas padrão referente ao modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo
órgão? 7- Ainda referente as mangas, a medida “comprimento das mangas” deverá ser considerado com ou sem o
acabamento da barra das mangas? 8- Na tabela de medidas solicita “Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do
decote? 9- Não especifica qual o tamanho de peilho na camisa Polo Masculina e Feminina, a empresa licitante poderá seguir
a medida padrão do modelo solicitado? 10- Qual o acabamento de peilho desejado pelo órgão? Ou o mesmo poderá ser
definido pela empresa? 11- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para
cada medida inserida na tabela de medidas ? 12- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações deverá
conter nessa equeta? Qual localização na peça? 03/04 – Camisa Gola Careca – Colaborador / Camisa Gola Careca –
Coordenador 1- Gola redonda do po careca em algodão com elastano e reforço de ombro a ombro. 1.1- Referente a gola, é
solicitado algodão com elastano, a mesma pode ser considerada em ribana com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana
ulizada em acabamentos de camisa. 1.2- Se posivo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou a licitante poderá seguir a
gramatura padrão de ribana 1x1? 1.3- Não menciona o acabamento de costura para a finalização da gola. Qual maquinário
deverá ser ulizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? 1.4- Qual a medida pronta da gola?
1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo? 1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá
ser aplicado do início de um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do
decote, cobre gola)? 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo
o Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a
ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. 2.2- Barra das
mangas não menciona acabamento, deverá ser o mesmo que o decote (em algodão com elastano), ou em bainha? 2.3- Se
posivo para algodão com elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá ser ulizado para a aplicação da mesma?
Ou poderá ser definido pela empresa? 2.4- Se posivo para bainha, qual a largura desejada pelo órgão? 2.5- Ainda sobre a
bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as
costuras (bitola larga ou estreita)? 3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário
padrão para a malha solicitada? 4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão? 5-
Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 5.1- Se posivo, qual o espaçamento
entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 6- Na tabela de medidas não consta abertura de decote, profundidade de decote
frente, comprimento mangas, abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas medidas proporcional
as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as mesmas serão fornecidas pelo órgão? 7- O órgão poderia fornecer os
desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na tabela de medidas? 8- Deverá
conter equeta de composição no item? Quais informações deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça? Referente
as estampas 1- O órgão poderá nos fornecer uma imagem da arte em alta definição? 2- Qual as cores de Pantone C das
estampas (azul/verde/amarelo)? 3- Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça
Eleitoral / SERVIDOR? 4- Camisa Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça Eleitoral /
COORDENADOR / SERVIDOR? 5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as imagens? 6- Quando mencionado
que a dimensão da impressão frontal não deverá ser inferior a 25x17 cm, deve-se considerar impressão total? Escritas e
imagem da bandeira conforme imagens ilustravas. 7- Caso negavo, qual a dimensão das escritas e da imagem da bandeira?

Fechar
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 Resposta 16/04/2020 17:58:32
 
A Unidade Requisitante prestou os seguintes esclarecimentos: ...´Retorno os autos a Vossa Senhoria, com os
esclarecimentos solicitados pela empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, referentes ao Pregão Eletrônico n. 11/2020, ressaltando
que estas subscritoras, servidoras da justiça eleitoral, não tem conhecimentos técnicos acerca dos detalhamentos texteis
aqui descritos. Referente as amostras: 1- Anteriormente a produção, a contratada deverá apresentar prova (amostra) da
camisa (em todos os tamanhos solicitados)… A empresa deverá apresentar uma peça de cada tamanho e cada modelo,
conforme os tamanhos constantes na tabela de medidas? SIM 01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo
Feminina – Servidor 1- Gola Polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de
ombro a ombro. 1.1- A gola deverá ser em relínea? SIM, retilínea, conforme tradicionalmente utilizada no mercado. 1.2-
Referente a composição, a mesma será fornecida pelo órgão, ou a empresa poderá seguir padrão a malha solicitada (gola
relínea 100% Algodão)? A gola deverá ser a tradicional utilizada no mercado. 1.3- Qual a largura da gola pronta?
Proporcional ao tamanho da camisa. 1.4- A posição do caseado (vercal/horizontal), poderá ser definido pela empresa
licitante? Conforme tradicionalmente utilizada no mercado. 1.5- Qual o tamanho e modelo de botão? Ou poderá ser definido
pela empresa vencedora? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 1.6- Ainda sobre os
botões, não menciona a cor. Qual a cor deverá ser aplicada aos botões? A mesma cor da camisa. 1.7- O reforço de ombro a
ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo? SIM 1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início
de um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)?
De ombro a ombro, conforme edital. 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra
da manga), sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual
o Pantone Têxl a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone
Têxl. Camiseta cor cinza, com pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153), conforme Edital. 2.2-
Barra das mangas não menciona acabamento. O acabamento de mangas deverá ser em relínea, tal e qual a gola ou com
bainha? SIM, retilínea, conforme padrão do mercado. 2.3- Se positivo para relínea na barra das mangas, qual a largura
pronta? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 2.4- Se positivo para bainha, qual a
largura desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 2.5- Ainda sobre
a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações mínimas
pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre
as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer
melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá
ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital,
qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de
bainha desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 5- Ainda sobre a
bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações mínimas
pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre
as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer
melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 6- Na tabela de medidas não menciona abertura de mangas, a
empresa poderá seguir medidas padrão referente ao modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo órgão?
Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 7- Ainda referente as mangas, a medida
“comprimento das mangas” deverá ser considerado com ou sem o acabamento da barra das mangas? Com o acabamento
da barra das mangas. 8- Na tabela de medidas solicita “Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do decote? Deve
ser proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 9- Não especifica qual o tamanho de peilho
na camisa Polo Masculina e Feminina, a empresa licitante poderá seguir a medida padrão do modelo solicitado? Deve ser
proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 10- Qual o acabamento de peilho desejado pelo
órgão? Ou o mesmo poderá ser definido pela empresa? Deve ser proporcional, conforme padrão utilizado no mercado. 11- O
órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na tabela de
medidas ? Os desenhos estão no Edital 12- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações deverá conter
nessa equeta? Qual localização na peça? Deverá conter etiqueta, com composição e tamanho da peça. Fixada na parte
interna da gola conforme padrão do mercado. 03/04 – Camisa Gola Careca – Colaborador / Camisa Gola Careca –
Coordenador 1- Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e reforço de ombro a ombro. 1.1- Referente a gola, é
solicitado algodão com elastano, a mesma pode ser considerada em ribana com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana
ulizada em acabamentos de camisa. Pode ser em ribana, proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 1.2- Se posivo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou a licitante poderá seguir a gramatura padrão de ribana
1x1? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 1.3- Não menciona o acabamento de costura para a finalização da gola. Qual maquinário deverá ser
ulizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 1.4- Qual a medida pronta da
gola? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá
ser na mesma malha e cor do corpo? SIM 1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um ombro
até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)? De ombro a
ombro, conforme edital. 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga),
sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone
Têxl a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl.
Camiseta cor cinza, com pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153), conforme Edital. 2.2- Barra
das mangas não menciona acabamento, deverá ser o mesmo que o decote (em algodão com elastano), ou em bainha? Em
bainha 2.3- Se posivo para algodão com elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá ser ulizado para a
aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? X 2.4- Se posivo para bainha, qual a largura desejada pelo
órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma
poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital,
qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola
larga ou estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não
ensejará desclassificação. 3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão
para a malha solicitada? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada
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não ensejará desclassificação. 4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão?
Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser
costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer
melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou
estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 6- Na tabela de medidas não consta abertura de decote, profundidade de decote frente, comprimento
mangas, abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas medidas proporcional as medidas
mencionadas e ao modelo solicitado, ou as mesmas serão fornecidas pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 7- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de
medir para cada medida inserida na tabela de medidas? Os desenhos estão no Edital 8- Deverá conter equeta de
composição no item? Quais informações deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça? Deverá conter etiqueta,
com composição e tamanho da peça. Fixada na parte interna da gola conforme padrão do mercado. Referente as estampas
1- O órgão poderá nos fornecer uma imagem da arte em alta definição? Sim. 2- Qual as cores de Pantone C das estampas
(azul/verde/amarelo)? Devem ser utilizadas as cores dos pantones equivalentes às cores contidos no arquivo com a arte.

Fechar
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Resposta 16/04/2020 18:02:45
 
CONTINUAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA EMPRESA NILCATEX TEXTIL LTDA: ... 1- O órgão poderá nos
fornecer uma imagem da arte em alta definição? Sim. 2- Qual as cores de Pantone C das estampas (azul/verde/amarelo)?
Devem ser utilizadas as cores dos pantones equivalentes às cores contidos no arquivo com a arte. 3- Camisa Tipo Polo, qual
o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça Eleitoral / SERVIDOR? O tamanho está descrito no Edital e
quanto à fonte, deve ser seguida a arte que será disponibilizada. 4- Camisa Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das
escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça Eleitoral / COORDENADOR / SERVIDOR? O tamanho está descrito no Edital e quanto à
fonte, deve ser seguida a arte que será disponibilizada. 5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as imagens?
Conforme imagem do Edital 6- Quando mencionado que a dimensão da impressão frontal não deverá ser inferior a 25x17
cm, deve-se considerar impressão total? Escritas e imagem da bandeira conforme imagens ilustravas. Considerando-se a
impressão total, a impressão frontal não deverá a 25x17 cm 7- Caso negavo, qual a dimensão das escritas e da imagem da
bandeira? X

Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 11/2020 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:

"Esclarecimento 16/04/2020 17:58:32

O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: "A empresa NILCATEX
TEXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Henrique
Spengler, nº 718, Polo Empresarial Miguel Leeriello, na Cidade de Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°
95.948.618/0002-75, vem, por meio deste, solicitar ESCLARECIMENTOS REFERENTES
AO EDITAL do Pregão 11/2020. Os retornos deveram ser encaminhados para o e-mail:
licitacao@nilcatex.com.br ou pelo fax: (67) 3231 – 2511. Referente as amostras 1-
Anteriormente a produção, a contratada deverá apresentar prova (amostra) da camisa
(em todos os tamanhos solicitados)… A empresa deverá apresentar uma peça de cada
tamanho e cada modelo, conforme os tamanhos constantes na tabela de medidas?
01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo Feminina – Servidor 1- Gola
Polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com
reforço de ombro a ombro. 1.1- A gola deverá ser em relínea? 1.2- Referente a
composição, a mesma será fornecida pelo órgão, ou a empresa poderá seguir padrão a
malha solicitada (gola relínea 100% Algodão)? 1.3- Qual a largura da gola pronta? 1.4- A
posição do caseado (vercal/horizontal), poderá ser definido pela empresa licitante? 1.5-
Qual o tamanho e modelo de botão? Ou poderá ser definido pela empresa vencedora?
1.6- Ainda sobre os botões, não menciona a cor. Qual a cor deverá ser aplicada aos
botões? 1.7- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do
corpo? 1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um
ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a
ponta do decote, cobre gola)? 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom
RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl
a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da
cartela de Pantone Têxl. 2.2- Barra das mangas não menciona acabamento. O
acabamento de mangas deverá ser em relínea, tal e qual a gola ou com bainha? 2.3- Se
posivo para relínea na barra das mangas, qual a largura pronta? 2.4- Se posivo para
bainha, qual a largura desejada pelo órgão? 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá
ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 2.6- Se posivo, qual o espaçamento
entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 3- Qual maquinário a peça deverá ser
costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada? 4-
Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão? 5-
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Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão? 5-
Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 6- Na
tabela de medidas não menciona abertura de mangas, a empresa poderá seguir
medidas padrão referente ao modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo
órgão? 7- Ainda referente as mangas, a medida “comprimento das mangas” deverá ser
considerado com ou sem o acabamento da barra das mangas? 8- Na tabela de
medidas solicita “Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do decote? 9-
Não especifica qual o tamanho de peilho na camisa Polo Masculina e Feminina, a
empresa licitante poderá seguir a medida padrão do modelo solicitado? 10- Qual o
acabamento de peilho desejado pelo órgão? Ou o mesmo poderá ser definido pela
empresa? 11- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a
forma de medir para cada medida inserida na tabela de medidas ? 12- Deverá conter
equeta de composição no item? Quais informações deverá conter nessa equeta? Qual
localização na peça? 03/04 – Camisa Gola Careca – Colaborador / Camisa Gola Careca –
Coordenador 1- Gola redonda do po careca em algodão com elastano e reforço de
ombro a ombro. 1.1- Referente a gola, é solicitado algodão com elastano, a mesma
pode ser considerada em ribana com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana ulizada em
acabamentos de camisa. 1.2- Se posivo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou a
licitante poderá seguir a gramatura padrão de ribana 1x1? 1.3- Não menciona o
acabamento de costura para a finalização da gola. Qual maquinário deverá ser ulizado
para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? 1.4- Qual a medida
pronta da gola? 1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor
do corpo? 1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um
ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a
ponta do decote, cobre gola)? 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom
RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl
a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da
cartela de Pantone Têxl. 2.2- Barra das mangas não menciona acabamento, deverá ser
o mesmo que o decote (em algodão com elastano), ou em bainha? 2.3- Se posivo para
algodão com elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá ser ulizado para a
aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? 2.4- Se posivo para
bainha, qual a largura desejada pelo órgão? 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá
ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 2.6- Se posivo, qual o espaçamento
entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 3- Qual maquinário a peça deverá ser
costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada? 4-
Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão? 5-
Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 6- Na
tabela de medidas não consta abertura de decote, profundidade de decote frente,
comprimento mangas, abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar
essas medidas proporcional as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as
mesmas serão fornecidas pelo órgão? 7- O órgão poderia fornecer os desenhos
técnicos, demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na tabela
de medidas? 8- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações
deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça? Referente as estampas 1- O
órgão poderá nos fornecer uma imagem da arte em alta definição? 2- Qual as cores de
Pantone C das estampas (azul/verde/amarelo)? 3- Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a
fonte das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça Eleitoral / SERVIDOR? 4- Camisa Gola
Careca, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça Eleitoral /
COORDENADOR / SERVIDOR? 5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as
imagens? 6- Quando mencionado que a dimensão da impressão frontal não deverá ser
inferior a 25x17 cm, deve-se considerar impressão total? Escritas e imagem da
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bandeira conforme imagens ilustravas. 7- Caso negavo, qual a dimensão das escritas e
da imagem da bandeira?”

"Resposta 16/04/2020 17:58:32

Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Retorno os autos a Vossa
Senhoria, com os esclarecimentos solicitados pela empresa NILCATEX TEXTIL LTDA,
referentes ao Pregão Eletrônico n. 11/2020, ressaltando que estas subscritoras,
servidoras da justiça eleitoral, não tem conhecimentos técnicos acerca dos
detalhamentos texteis aqui descritos. Referente as amostras: 1- Anteriormente a
produção, a contratada deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em todos os
tamanhos solicitados)… A empresa deverá apresentar uma peça de cada tamanho e
cada modelo, conforme os tamanhos constantes na tabela de medidas? SIM 01/02 –
Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo Feminina – Servidor 1- Gola Polo, com
abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de
ombro a ombro. 1.1- A gola deverá ser em relínea? SIM, retilínea, conforme
tradicionalmente utilizada no mercado. 1.2- Referente a composição, a mesma será
fornecida pelo órgão, ou a empresa poderá seguir padrão a malha solicitada (gola
relínea 100% Algodão)? A gola deverá ser a tradicional utilizada no mercado. 1.3- Qual a
largura da gola pronta? Proporcional ao tamanho da camisa. 1.4- A posição do caseado
(vercal/horizontal), poderá ser definido pela empresa licitante? Conforme
tradicionalmente utilizada no mercado. 1.5- Qual o tamanho e modelo de botão? Ou
poderá ser definido pela empresa vencedora? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 1.6- Ainda sobre os botões, não menciona a
cor. Qual a cor deverá ser aplicada aos botões? A mesma cor da camisa. 1.7- O
reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo? SIM 1.8-
Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um ombro até o final
do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote,
cobre gola)? De ombro a ombro, conforme edital. 2- Camisa toda em um único tom,
cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl
equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer
qual o Pantone Têxl a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter
diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. Camiseta cor cinza, com pantone
textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153), conforme Edital. 2.2- Barra
das mangas não menciona acabamento. O acabamento de mangas deverá ser em
relínea, tal e qual a gola ou com bainha? SIM, retilínea, conforme padrão do mercado.
2.3- Se positivo para relínea na barra das mangas, qual a largura pronta? Proporcional
ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 2.4- Se positivo para
bainha, qual a largura desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser
costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou
estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer
melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 3- Qual maquinário a peça deverá
ser costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada?
Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação. 4- Não menciona acabamento da barra,
qual a largura de bainha desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser
costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou
estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer
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melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 6- Na tabela de medidas não
menciona abertura de mangas, a empresa poderá seguir medidas padrão referente ao
modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo órgão? Proporcional ao tamanho
da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 7- Ainda referente as mangas, a
medida “comprimento das mangas” deverá ser considerado com ou sem o
acabamento da barra das mangas? Com o acabamento da barra das mangas. 8- Na
tabela de medidas solicita “Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do
decote? Deve ser proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 9- Não especifica qual o tamanho de peilho na camisa Polo Masculina e
Feminina, a empresa licitante poderá seguir a medida padrão do modelo solicitado?
Deve ser proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado.
10- Qual o acabamento de peilho desejado pelo órgão? Ou o mesmo poderá ser
definido pela empresa? Deve ser proporcional, conforme padrão utilizado no mercado.
11- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de
medir para cada medida inserida na tabela de medidas ? Os desenhos estão no Edital
12- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações deverá conter
nessa equeta? Qual localização na peça? Deverá conter etiqueta, com composição e
tamanho da peça. Fixada na parte interna da gola conforme padrão do mercado. 03/04
– Camisa Gola Careca – Colaborador / Camisa Gola Careca – Coordenador 1- Gola
redonda do tipo careca em algodão com elastano e reforço de ombro a ombro. 1.1-
Referente a gola, é solicitado algodão com elastano, a mesma pode ser considerada em
ribana com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana ulizada em acabamentos de camisa.
Pode ser em ribana, proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 1.2- Se posivo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou a licitante poderá
seguir a gramatura padrão de ribana 1x1? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 1.3- Não menciona o acabamento de costura para a finalização da
gola. Qual maquinário deverá ser ulizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser
definido pela empresa? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no
Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 1.4- Qual a medida
pronta da gola? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do
corpo? SIM 1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um
ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a
ponta do decote, cobre gola)? De ombro a ombro, conforme edital. 2- Camisa toda em
um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o
Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá
nos fornecer qual o Pantone Têxl a ser seguido? Que se faz de extrema importância
por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. Camiseta cor cinza, com
pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153), conforme Edital.
2.2- Barra das mangas não menciona acabamento, deverá ser o mesmo que o decote
(em algodão com elastano), ou em bainha? Em bainha 2.3- Se posivo para algodão com
elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá ser ulizado para a aplicação da
mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? X 2.4- Se posivo para bainha, qual a
largura desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão
utilizado no mercado. 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em
máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações mínimas
pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 2.6- Se
posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser
observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação. 3- Qual maquinário a peça deverá ser
costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada?
Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
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apresentada não ensejará desclassificação. 4- Não menciona acabamento da barra,
qual a largura de bainha desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser
costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou
estreita)? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer
melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 6- Na tabela de medidas não
consta abertura de decote, profundidade de decote frente, comprimento mangas,
abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas medidas
proporcional as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as mesmas serão
fornecidas pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado
no mercado. 7- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim
a forma de medir para cada medida inserida na tabela de medidas? Os desenhos estão
no Edital 8- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações deverá
conter nessa equeta? Qual localização na peça? Deverá conter etiqueta, com
composição e tamanho da peça. Fixada na parte interna da gola conforme padrão do
mercado. Referente as estampas 1- O órgão poderá nos fornecer uma imagem da arte
em alta definição? Sim. 2- Qual as cores de Pantone C das estampas
(azul/verde/amarelo)? Devem ser utilizadas as cores dos pantones equivalentes às
cores contidos no arquivo com a arte. 3- Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a fonte
das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça Eleitoral / SERVIDOR? O tamanho está descrito
no Edital e quanto à fonte, deve ser seguida a arte que será disponibilizada. 4- Camisa
Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça Eleitoral /
COORDENADOR / SERVIDOR? O tamanho está descrito no Edital e quanto à fonte,
deve ser seguida a arte que será disponibilizada. 5- Referente as escritas, poderemos
seguir conforme as imagens? Conforme imagem do Edital 6- Quando mencionado que
a dimensão da impressão frontal não deverá ser inferior a 25x17 cm, deve-se
considerar impressão total? Escritas e imagem da bandeira conforme imagens
ilustravas. Considerando-se a impressão total, a impressão frontal não deverá a 25x17
cm 7- Caso negavo, qual a dimensão das escritas e da imagem da bandeira? X ."

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/04/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686840 e o código CRC F45783FE.
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
À PREG,
informando que o esclarecimento foi publicado no

portal do TRE/AL.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/04/2020, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687020 e o código CRC FB0A7B9D.

0008734-69.2019.6.02.8000 0687020v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.
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INSC. ESTADUAL: 12.505.866-7

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 11/2020 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Item UND MARCA
Quant. 
Total

Valor Unit. 
(R$)

Valor Total (R$)

1 UND FABRIL 255 20,00 5.100,00

2 UND FABRIL 232 20,00 4.640,00

3 UND FABRIL 227 8,50 1.929,50

CAMISA POLO MASCULINA – Servidor 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do

mercado, não inferior a 150g/m².

Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões

caseados; com reforço de ombro a ombro.

Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da

camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom

RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou

serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; 

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

RAZÃO SOCIAL:  FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - ME

CNPJ: 26.289.993/0001-57 INSC. MUNICIPAL: 98224278

ENDEREÇO: Rua 33/ Espinhel, Nº 16,Q. 62, L.16, Areinha; CEP: 65.032-160,  São Luís - MA

TELEFONE: (98) 3232-6452 / (94)9.8159-5000 E-MAIL: fabrilgraficaemalharia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: 
001 BANCO DO BRASIL , AG: 2953-X , C.C: 60.960-9

Aquisição de Camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020

PROPOSTA DE PREÇO

Descrição do Serviço/ Material

CAMISA POLO FEMININA – Servidor 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do

mercado, não inferior a 150g/m².

Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões

caseados; com reforço de ombro a ombro.

Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da

camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom

RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou

serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A;

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm;

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

CAMISA GOLA CARECA – Colaborador

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do

mercado, não inferior a 150g/m².

Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço

de ombro a ombro.

Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da

camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom

RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou

serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

   FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME

   Rua 33, Nº 16 - Areinha - São Luís - Maranhão

   fabrilgraficaemalharia@gmail.com

   (98) 3232-6452 / (94) 9.8159-5000 1 de 2   

                                                                                

4 UND FABRIL 4.761 8,00 38.088,00

R$ 49.757,50

________________________________________________

CAMISA GOLA CARECA – Coordenador 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do

mercado, não inferior a 150g/m².

Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço

de ombro a ombro.

Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da

camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom

RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou

serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
Quarenta e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias da sua apresentação.

Prazo de Garantia: Contra defeitos de fabricação.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, após a aprovação da amostra.

Local de Entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA,

Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a quinta- feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração,

devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de

antecedência.

São Luís - MA, 24 de Abril de 2020.

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA

Luciano Souza Maia

Sócio/ Administrador

RG: 4219290 SEGUP/PA

CPF: 524.541.422-87

   FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME

   Rua 33, Nº 16 - Areinha - São Luís - Maranhão

   fabrilgraficaemalharia@gmail.com

   (98) 3232-6452 / (94) 9.8159-5000 2 de 2   
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Assinado de forma 

digital por LUCIANO 
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MAIA:52454142287 

Dados: 2020.04.24 

09:38:27 -03'00'
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
             Srª. Secretária
   
    Segue em anexo aos presentes autos eletrônicos 

a proposta melhor classificada no certame licitatório em questão,
evento sei nº 0690968   considerando a necessidade
do pronunciamento de conformidade com todos os termos técnicos
elaborados pela Unidade de V.Sª, ANEXO I,  Edital 11/2020 TRE-AL,
acrescento que a sessão foi reagendada para o dia 27/04/2020, 16
horas.

 
               Agradeço antecipadamente.
               Cordialmente.
 

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA FIM PREGOEIRO TRE/AL

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/04/2020, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690968 e o código CRC EE67DCA3.

0008734-69.2019.6.02.8000 0690968v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
Senhor Pregoeiro,
Informo que a descrição dos itens contidos na

proposta apresentada 0690967 estão de acordo com as
especificações previstas no Edital n. 11/2020 TRE-AL.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 27/04/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692622 e o código CRC B8B4C827.

0008734-69.2019.6.02.8000 0692622v1
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 11/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 26.289.993/0001-57 - FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA 

17 de Abril de 2020.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 11/2020 UASG 70011

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº 26.289.993/0001-57, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

São Luis, 17 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 11/2020 UASG 70011

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.289.993/0001-57, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

São Luis, 17 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 11/2020 UASG 70011

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.289.993/0001-57, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

São Luis, 17 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011

LUCIANO SOUZA MAIA, como representante devidamente constituído de 26.289.993/0001-57 - FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA doravante denominado FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 11/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
11/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 11/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 11/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

São Luis, em 17 de Abril de 2020. 

LUCIANO SOUZA MAIA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 11/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 11/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 26.289.993/0001-57 - FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA

São Luis, 17 de Abril de 2020.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.289.993/0001-57
Certidão nº: 10166707/2020
Expedição: 30/04/2020, às 15:35:21
Validade: 26/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.289.993/0001-57, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/04/2020 15:41:53 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA 
CNPJ: 26.289.993/0001-57 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2017 10:52 SOB Nº 20171236181.
PROTOCOLO: 171236181 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704320581. NIRE: 21200945430.
SHOP DO PASTOR SAO LUIS LTDA ME

     Adalberto Amaro Ferreira Filho
      SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
          SÃO LUÍS, 08/11/2017
       www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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ALTERAÇÃO Nº. 03 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
“FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME” 

 
 
1. LUCIANO SOUZA MAIA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 524.541.422-87, 
nacionalidade brasileira, natural de Marabá - PA, casado em Comunhão Parcial, nascido em 16/05/1982, 
EMPRESÁRIO, Carteira Nacional de Habilitação: 01417094809 - DETRAN-PA, residente e domiciliado na 
AVENIDA SAO CARLOS, n 52, OLHO D'AGUA, São Luís - MA, CEP 65065-420. 
                                                            
2. WALDYLLA DOS REIS SCORALICK, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 724.967.892-
20, nacionalidade brasileira, natural de Marabá - PA, casada em Comunhão Parcial, nascida em 19/12/1981, 
EMPRESARIA, Carteira Nacional de Habilitação: 02878323902 – DETRAN-PA, residente e domiciliado na 
AVENIDA SAO CARLOS, n 52, OLHO D'AGUA, São Luís - MA, CEP 65065-420. 
 
Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada “FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - 
ME”, estabelecida à RUA ESPINHEL/33, 16, QUADRA 62, LOTE 16, AREINHA, CEP 65032-160 na cidade 
de São Luis, no Estado do Maranhão, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob 
nº. 21200945430 por despacho de 04/10/2016, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 
26.289.993/0001-57 resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
Cláusula Primeira – O sócio LUCIANO SOUZA MAIA que residia e domiciliava na AVENIDA SAO CARLOS, 
n 52, OLHO D'AGUA, São Luís - MA, CEP 65065-420, passa agora a domiciliar e residir na AVENIDA 
SENADOR VITORINO FREIRE, n 03, Apto 210, São Luís – MA, CEP: 65030-015. E a sócia WALDYLLA 
DOS REIS SCORALICK que residia e domiciliava na AVENIDA SAO CARLOS, n 52, OLHO D'AGUA, São 
Luís - MA, CEP 65065-420, passa agora a domiciliar e residir na AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 
n 03, Apto 210, São Luís – MA, CEP: 65030-015 
 
 
Cláusula Segunda – O capital social que era de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem 
mil) quotas indivisíveis de R$1,00 (um real) cada uma, integralizados pelos sócios em moeda corrente do 
País, que era: 
 

SÓCIOS QUOTAS VALORES % 
LUClANO SOUZA MAIA 50.000 R$ 50.000,00 50% 
WALDYLLA DOS REIS SCORALICK 50.000 R$ 50.000,00 50% 
TOTAL 100.000 R$ 100.000,00 100% 

 
 
Passa a ser R$500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas indivisíveis 
de R$1,00 (um real) cada uma, integralizados pelos sócios em moeda corrente do País, sendo a seguinte 
sua distribuição: 
 
 

SÓCIOS QUOTAS VALORES % 
LUClANO SOUZA MAIA 450.000 R$ 450.000,00 90% 
WALDYLLA DOS REIS SCORALICK 50.000 R$ 50.000,00 10% 
TOTAL 500.000 R$ 500.000,00 100% 

 
 
À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação: 
 
1. LUCIANO SOUZA MAIA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 524.541.422-87, 
nacionalidade brasileira, natural de Marabá - PA, casado em Comunhão Parcial, nascido em 16/05/1982, 
EMPRESÁRIO, Carteira Nacional de Habilitação: 01417094809 - DETRAN-PA, residente e domiciliado na 
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, n 03, Apto 210, São Luís – MA, CEP: 65030-015. 
                                                            
2. WALDYLLA DOS REIS SCORALICK, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 724.967.892-
20, nacionalidade brasileira, natural de Marabá - PA, casada em Comunhão Parcial, nascida em 19/12/1981, 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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EMPRESARIA, Carteira Nacional de Habilitação: 02878323902 – DETRAN-PA, residente e domiciliado na 
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, n 03, Apto 210, São Luís – MA, CEP: 65030-015. 
  
Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial “FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA”, 
estabelecida à RUA ESPINHEL/33, 16, QUADRA 62, LOTE 16, AREINHA, CEP 65032-160 na cidade de 
São Luis, no Estado do Maranhão. 
 
Cláusula Segunda – A sociedade tem por objeto social: 
 
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 
4761-0/01 - Comércio varejista de livros 
4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
1812-1/00 - Impressão de material de segurança 
1811-3/01 - Impressão de jornais 
1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 
 
Cláusula Terceira – O capital social é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 
(quinhentos mil) quotas indivisíveis de R$1,00 (um real) cada uma, integralizados pelos sócios em moeda 
corrente do País, sendo a seguinte sua distribuição: 
 

SÓCIOS QUOTAS VALORES % 
LUClANO SOUZA MAIA 450.000 R$ 450.000,00 90% 
WALDYLLA DOS REIS SCORALICK 50.000 R$ 50.000,00 10% 
TOTAL 500.000 R$ 500.000,00 100% 

 
 
Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 04/10/2016 e o prazo de sua duração será por 
tempo indeterminado. 
 
Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 
 
Cláusula Sexta – A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo sócio(a) LUCIANO 
SOUZA MAIA, ISOLADAMENTE pelo sócio(a)  WALDYLLA DOS REIS SCORALICK, com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros 
 
§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que 
aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei n 10.046/2002. 
 
§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-
labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. 
 
Cláusula Sétima – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
 
Cláusula Oitava – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, 
continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço 
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios 
na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio 
por mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. 
 
Cláusula Nona – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 
a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública ou propriedade. (Art. 1.011, §1º, CC/2002) 
 
Cláusula Décima – Fica eleito o fórum de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 
 
E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se 
a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais. 
 
 
São Luís - MA, 19 de dezembro de 2019.  
 
 

 
LUCIANO SOUZA MAIA  WALDYLLA DOS REIS SCORALICK 

Socio/Administratdor  Socio/Administratdor 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA consta assinado digitalmente

por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome

86363247853

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

LUIZ MASSON FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2020 14:28 SOB Nº 20191307866.
PROTOCOLO: 191307866 DE 20/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
100013560. NIRE: 21200945430.
FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA

    Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
            SECRETÁRIA-GERAL
          SÃO LUÍS, 03/01/2020
       www.empresafacil.ma.gov.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.289.993/0001-57

Razão Social: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA

Nome Fantasia: FABRIL

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/07/2020

FGTS 03/07/2020

Trabalhista Validade: 14/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/07/2020

Receita Municipal Validade: 05/05/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/04/2020 15:14 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.289.993/0001-57
Razão Social: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA
Nome Fantasia: FABRIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 12.505866-7 Inscrição Municipal: 98224278
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/10/2016
CNAE Primário: 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

PERIÓDICAS
CNAE Secundário 1: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 2: 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS
CNAE Secundário 3: 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
CNAE Secundário 4: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 5: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 6: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 7: 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 8: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 9: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 10: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E

Dados para Contato
CEP: 65.032-160
Endereço: RUA ESPINHEL/33, 16 - QUADRA62 LOTE 16 - AREINHA
Município / UF: São Luis / Maranhão
Telefone: (98) 32326452 Telefone: (94) 81595000
Email: FABRILGRAFICAEMALHARIA@GMAIL.COM

Emitido em: 30/04/2020 15:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Dados do Responsável pelo Cadastro
524.541.422-87CPF:

Nome: LUCIANO SOUZA MAIA
Carteira de Identidade: 4219290 Órgão Expedidor: sspc
Data de Expedição: 01/04/1998 Data de Nascimento: 16/05/1982
E-mail: shopdopastor@gmail.com

Emitido em: 30/04/2020 15:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 524.541.422-87 Participação Societária: 90,00%
Nome: LUCIANO SOUZA MAIA
Carteira de Identidade: 4219290 Órgão Expedidor: SEGUP/PA
Data de Expedição: 01/04/1998 Data de Nascimento: 16/05/1982
Filiação Materna: MARIA APARECIDA HELENIO DE SOUZA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 4362066 Órgão Expedidor: SSP/PA
Data de Expedição: 28/09/1999

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
WALDYLLA DOS REIS SCORALICKNome:

724.967.892-20Estrangeiro:

CEP: 65.030-015
Endereço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 3 - AP 210 - AREINHA
Município / UF: São Luis / Maranhão
Telefone: (94) 81123427 Telefone: (94) 981595000
Email: shopdopastor@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 724.967.892-20 Participação Societária: 10,00%
Nome: WALDYLLA DOS REIS SCORALICK
Carteira de Identidade: 4362066 Órgão Expedidor: ssp/pa
Data de Expedição: 28/09/1999 Data de Nascimento: 19/12/1981
Filiação Materna: ANTONIA JUSCILENE BATISTA DOS REIS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 421990 Órgão Expedidor: SEGUP/PA
Data de Expedição: 13/07/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LUCIANO SOUZA MAIANome:

524.541.422-87Estrangeiro:

CEP: 65.030-015
Endereço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 3 - AP 210 - AREINHA
Município / UF: São Luis / Maranhão
Telefone: (94) 37781872 Telefone: (94) 981595000
Email: shopdopastor@gmail.com

Emitido em: 30/04/2020 15:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 524.541.422-87
Nome: LUCIANO SOUZA MAIA
Carteira de Identidade: 4219290 Órgão Expedidor: SEGUP/PA
Data de Expedição: 01/04/1998 Data de Nascimento: 16/05/1982
Filiação Materna: MARIA APARECIDA HELENIO DE SOUZA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 4362066 Órgão Expedidor: SSP/PA
Data de Expedição: 28/09/1999

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
WALDYLLA DOS REIS SCORALICKNome:

724.967.892-20Estrangeiro:

CEP: 65.030-015
Endereço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 3 - AP 210 - AREINHA
Município / UF: São Luis / Maranhão
Telefone: (94) 81123427 Telefone: (94) 981595000
Email: shopdopastor@gmail.com

Linhas de Fornecimento

Serviços
3735 - Gráfico - Formulários Planos
15857 - Gráfico - Impressão de Manual e Formulário, Alceamento e En-velopamento
17388 - Gráfico - Confecção Documentos Oficiais
18724 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
18902 - Gráfico - Impressão Etiqueta
19038 - Gráfico - Confecção Talão Cheque
25011 - Gráfico - Confecção Tiquetes

Emitido em: 30/04/2020 15:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Pregão Eletrônico

70011 .112020 .12035 .5013 .6367380096

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00011/2020

Às 14:00 horas do dia 22 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PRE 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0008734-69.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2020. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na
véspera e no dia das Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 255 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.265,3500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.100,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 232 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.700,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.640,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 227 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.775,0100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.929,5000 .

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4.761 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 79.175,4300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 38.088,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 94.916,0300 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 49.757,5000 .

Itens do grupo:

 1 - CAMISETA

OlÃ¡, como posso ajudar ?

Ata PREGÃO 11 (0695996)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 373



30/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/26

 2 - CAMISETA

 3 - CAMISETA

 4 - CAMISETA

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - CAMISETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.093.338/0001-42 N N DE SOUSA

EIRELI
Sim Sim 255 R$ 24,0000 R$ 6.120,0000 17/04/2020

16:20:03
Marca: FÊNIX 
Fabricante: FÊNIX 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,0000 R$ 6.120,0000 17/04/2020
16:34:22

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA POLO MASCULINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm

27.414.586/0001-97 BOM GOSTO
CRIACOES -
INDUSTRIA
COMERCIO &
SERVICOS LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,0000 R$ 6.120,0000 18/04/2020
11:50:39

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPIO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

30.029.265/0001-83 PRO UNIFORMES
EIRELI

Sim Sim 255 R$ 24,0000 R$ 6.120,0000 19/04/2020
11:42:48

Marca: PRO UNIFORMES 
Fabricante: PRO UNIFORMES EIRELI 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

17.231.920/0001-13 BELO BRASIL
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5500 R$ 6.260,2500 09/04/2020
17:23:26

Marca: BELO BRASIL 
Fabricante: BELO BRASIL 
Modelo / Versão: BELO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina

24.728.467/0001-10 N. S. KARYDI Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 03/04/2020
13:13:01

Marca: reciproca 
Fabricante: reciproca 
Modelo / Versão: camisa polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

05.036.624/0001-82 NT CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 08/04/2020
20:51:14

Marca: NT 
Fabricante: NT Confecções 
Modelo / Versão: Camiseta Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camiseta polo Masculina, Malha em 100% algodão, fio 30.1,

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Impressão em cores frente e verso,
via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão
frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm

26.958.780/0001-70 VIEIRA E GOIS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 09/04/2020
12:36:00

Marca: VIEIRA 
Fabricante: VIEIRA 
Modelo / Versão: VIEIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos

26.289.993/0001-57 FABRIL GRAFICA
E MALHARIA
LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 17/04/2020
11:32:04

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRIL 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial
com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único
tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom
RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; -
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

95.948.618/0002-75 NILCATEX TEXTIL
LTDA

Não Não 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 17/04/2020
15:23:19

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA - Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro.Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B 153).Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Demais especificações conforme Edital e seus anexos.

10.275.216/0001-13 NADIA CORREIA
DE ALMEIDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 17/04/2020
15:34:31

Marca: Daré 
Fabricante: Nadia Confecções 
Modelo / Versão: Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

74.161.373/0001-80 BDS
CONFECCOES E
SERIGRAFIA
LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 17/04/2020
16:32:37

Marca: BDS 
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. CUMPRIMOS COM TODOS OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS
ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD. PROCEDÊNCIA NACIONAL.

07.337.342/0001-40 LEANDRO
FARIAS BARROS

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 17/04/2020
16:33:24

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 17/04/2020
18:19:33

Marca: G.F 
Fabricante: G.F.CONFECCOES LTDA 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

20.919.806/0001-95 CONEXAO
CHINELOS -

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 19/04/2020
20:34:19

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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CONFECCOES
EIRELI
Marca: BSJ 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nossa proposta é válida de 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os insumos que o compõe, tais como as despesas
com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto desta licitação. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das
sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência. Conhece a legislação de regência desta licitação e o fornecimento
será de acordo com as condições estabelecidas em Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos
os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e obrigações. Prazo de entrega: contratada deverá entregar a
totalidade das camisas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação
de aprovação das amostras pelo TRE/AL. Locais de Entrega: A entrega deverá ser efetuada Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP
57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência. Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente
atestada AMOSTRA: Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; Marca BSJ Fabricante Fabricação Própria validade: 60
(sessenta) dias Modelo: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Procedência do(s) Produto(s) Nacional – Fabricado no Brasil.
Declaramos ser MicroEmpresa optantes pelo simples nacional

10.462.477/0001-42 FRANCISCO
ADRIANO COSTA
SOUZA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 19/04/2020
21:05:31

Marca: Assum Preto 
Fabricante: Assum Preto 
Modelo / Versão: Camiseta Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

18.250.413/0001-90 UNILIMA
UNIFORMES E
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 255 R$ 24,5700 R$ 6.265,3500 20/04/2020
13:48:35

Marca: UNILIMA 
Fabricante: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 255 R$ 40,0000 R$ 10.200,0000 20/04/2020
07:40:26

Marca: LICCS 
Fabricante: LICCS COM E SERVIÇOS DO V EIRELI EPP 
Modelo / Versão: CAMISA PERSON LICCS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombroCamisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

02.057.555/0001-03 IMPACTO VISUAL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
CAMISETAS LTDA

Sim Sim 255 R$ 49,0000 R$ 12.495,0000 20/04/2020
09:55:57

Marca: Impacto Visual 
Fabricante: Impacto Visual 
Modelo / Versão: polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

20.387.100/0001-20 DCG
CONFECCOES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS EIRELI

Sim Sim 255 R$ 55,0000 R$ 14.025,0000 17/04/2020
08:51:54

Marca: DCG 
Fabricante: DCG CONFECÇOES INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRE 
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Modelo / Versão: CAMISETA PERSONALIZADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 255 R$ 75,0000 R$ 19.125,0000 17/04/2020
10:24:13

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Validade da proposta 60 dias

32.310.985/0001-48 PROMAC
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 255 R$ 80,0000 R$ 20.400,0000 15/04/2020
12:21:56

Marca: PROMAC 
Fabricante: PROMAC 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Camisa polo masculina - Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm."

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 255 R$ 100,0000 R$ 25.500,0000 17/04/2020
16:52:51

Marca: LC 
Fabricante: CONFECCOES LC 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-
153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm.

32.716.419/0001-30 MIRACY ALVES
DE FARIA
RODRIGUES
85503886100

Sim Sim 255 R$ 100,0000 R$ 25.500,0000 19/04/2020
09:32:38

Marca: Malha Fina Vestuario 
Fabricante: Malha Fina Vestuario 
Modelo / Versão: Camiseta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-
153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm.

18.529.372/0001-75 VIU SERVICOS E
EVENTOS EIRELI

Sim Sim 255 R$ 100,0000 R$ 25.500,0000 19/04/2020
23:39:46

Marca: própria 
Fabricante: própria 
Modelo / Versão: POLO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

09.040.769/0001-08 PENSA
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 255 R$ 100,0000 R$ 25.500,0000 20/04/2020
13:57:14

Marca: Malharia 
Fabricante: empresa 
Modelo / Versão: Camisa Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

22.226.670/0001-63 R.L COMERCIO
VAREJISTA DE
MULTI
UTILIDADES
LTDA

Sim Sim 255 R$ 150,0000 R$ 38.250,0000 16/04/2020
15:36:26

Marca: RL 
Fabricante: RL 
Modelo / Versão: CAMISA POLO MASCULINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 38.250,0000 22.226.670/0001-63 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 25.500,0000 09.430.460/0001-24 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 25.500,0000 32.716.419/0001-30 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 25.500,0000 18.529.372/0001-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 25.500,0000 09.040.769/0001-08 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 20.400,0000 32.310.985/0001-48 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 19.125,0000 13.628.123/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 14.025,0000 20.387.100/0001-20 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 12.495,0000 02.057.555/0001-03 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 10.200,0000 10.157.094/0001-60 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 20.919.806/0001-95 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 10.462.477/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 18.250.413/0001-90 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 10.275.216/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 95.948.618/0002-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 15.534.841/0001-56 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 74.161.373/0001-80 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 07.337.342/0001-40 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 26.289.993/0001-57 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 24.728.467/0001-10 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 05.036.624/0001-82 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.265,3500 26.958.780/0001-70 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.260,2500 17.231.920/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.120,0000 09.381.250/0001-93 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.120,0000 27.414.586/0001-97 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.120,0000 20.093.338/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.120,0000 30.029.265/0001-83 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.671,4762 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:08:46:563
R$ 6.038,9800 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:10:47:390
R$ 5.600,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:14:53:617
R$ 6.004,5800 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:00:563
R$ 5.960,3700 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:11:030
R$ 5.960,2300 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:21:293
R$ 5.500,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:17:15:993
R$ 5.865,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:18:59:110
R$ 5.610,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:21:48:460
R$ 5.450,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:22:24:067
R$ 5.094,6149 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:48:477
R$ 5.033,0139 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:52:737
R$ 4.633,0793 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:02:880
R$ 4.621,3537 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:07:047
R$ 3.458,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:12:280
R$ 4.614,7058 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:16:020
R$ 4.717,5000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:24:24:403
R$ 5.000,0000 09.381.250/0001-93 24/04/2020 09:24:32:057
R$ 5.100,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:25:03:537
R$ 5.350,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:30:22:373
R$ 4.590,0000 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:31:18:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 30/04/2020
16:06:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57, pelo melhor lance de R$ 5.100,0000.

Habilitado 30/04/2020
16:08:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 2 - GRUPO 1 - CAMISETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.093.338/0001-42 N N DE SOUSA

EIRELI
Sim Sim 232 R$ 24,0000 R$ 5.568,0000 17/04/2020

16:20:03
Marca: FÊNIX 
Fabricante: FÊNIX 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,0000 R$ 5.568,0000 17/04/2020
16:34:22

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA POLO FEMININA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

27.414.586/0001-97 BOM GOSTO
CRIACOES -
INDUSTRIA
COMERCIO &
SERVICOS LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,0000 R$ 5.568,0000 18/04/2020
11:50:39

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPIO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com
abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda
em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

30.029.265/0001-83 PRO UNIFORMES
EIRELI

Sim Sim 232 R$ 24,0000 R$ 5.568,0000 19/04/2020
11:42:48

Marca: PRO UNIFORMES 
Fabricante: PRO UNIFORMES EIRELI 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

17.231.920/0001-13 BELO BRASIL
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,5500 R$ 5.695,6000 09/04/2020
17:23:26

Marca: BELO BRASIL 
Fabricante: BELO BRASIL 
Modelo / Versão: BELO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina

24.728.467/0001-10 N. S. KARYDI Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 03/04/2020
13:13:01

Marca: reciproca 
Fabricante: reciproca 
Modelo / Versão: camisa polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m².Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

05.036.624/0001-82 NT CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 08/04/2020
20:51:14

Marca: NT 
Fabricante: NT Confecções 
Modelo / Versão: Camiseta Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camiseta Polo,Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com
gramatura não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões
caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da
camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo
I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a
25 x 16 cm

26.958.780/0001-70 VIEIRA E GOIS
COMERCIO E

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 09/04/2020
12:36:00
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SERVICOS LTDA
Marca: VIEIRA 
Fabricante: VIEIRA 
Modelo / Versão: VIEIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

26.289.993/0001-57 FABRIL GRAFICA
E MALHARIA
LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 17/04/2020
11:32:04

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRIL 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

95.948.618/0002-75 NILCATEX TEXTIL
LTDA

Não Não 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 17/04/2020
15:23:19

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA - Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B 153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Demais especificações conforme Edital e seus anexos.

10.275.216/0001-13 NADIA CORREIA
DE ALMEIDA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 17/04/2020
15:34:31

Marca: Daré 
Fabricante: Nadia Confecções 
Modelo / Versão: Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

74.161.373/0001-80 BDS
CONFECCOES E
SERIGRAFIA
LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 17/04/2020
16:32:37

Marca: BDS 
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. CUMPRIMOS COM TODOS OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS
ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD. PROCEDÊNCIA NACIONAL.

07.337.342/0001-40 LEANDRO
FARIAS BARROS

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 17/04/2020
16:33:24

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 17/04/2020
18:19:33

Marca: G.F 
Fabricante: G.F.CONFECCOES LTDA 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

20.919.806/0001-95 CONEXAO
CHINELOS -
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 19/04/2020
20:34:19

Marca: BSJ 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nossa proposta é válida de 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os insumos que o compõe, tais como as despesas
com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto desta licitação. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das
sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência. Conhece a legislação de regência desta licitação e o fornecimento
será de acordo com as condições estabelecidas em Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos
os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e obrigações. Prazo de entrega: contratada deverá entregar a
totalidade das camisas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação
de aprovação das amostras pelo TRE/AL. Locais de Entrega: A entrega deverá ser efetuada Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP
57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência. Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente
atestada AMOSTRA: Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; Marca BSJ Fabricante Fabricação Própria validade: 60
(sessenta) dias Modelo: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Procedência do(s) Produto(s) Nacional – Fabricado no Brasil.
Declaramos ser MicroEmpresa optantes pelo simples nacional

10.462.477/0001-42 FRANCISCO
ADRIANO COSTA
SOUZA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 19/04/2020
21:05:31

Marca: Assum Preto 
Fabricante: Assum Preto 
Modelo / Versão: Camiseta Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

18.250.413/0001-90 UNILIMA
UNIFORMES E
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 232 R$ 24,5700 R$ 5.700,2400 20/04/2020
13:48:35

Marca: UNILIMA 
Fabricante: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 232 R$ 40,0000 R$ 9.280,0000 20/04/2020
07:40:26

Marca: LICCS 
Fabricante: LICCS COM E SERVIÇOS DO V EIRELI EPP 
Modelo / Versão: CAMISA PERSON LICCS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombroCamisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

02.057.555/0001-03 IMPACTO VISUAL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
CAMISETAS LTDA

Sim Sim 232 R$ 49,0000 R$ 11.368,0000 20/04/2020
09:55:57

Marca: Impacto Visual 
Fabricante: Impacto Visual 
Modelo / Versão: polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

20.387.100/0001-20 DCG
CONFECCOES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS EIRELI

Sim Sim 232 R$ 55,0000 R$ 12.760,0000 17/04/2020
08:51:54

Marca: DCG 
Fabricante: DCG CONFECÇOES INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRE 
Modelo / Versão: CAMISETA PERSONALIZADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 232 R$ 75,0000 R$ 17.400,0000 17/04/2020
10:24:13

Marca: Própria 

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA – Servidor (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Validade da proposta 60 dias

32.310.985/0001-48 PROMAC
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 232 R$ 80,0000 R$ 18.560,0000 15/04/2020
12:21:56

Marca: PROMAC 
Fabricante: PROMAC 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Camisa polo feminina - Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com
fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm."

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 232 R$ 100,0000 R$ 23.200,0000 17/04/2020
16:52:51

Marca: LC 
Fabricante: CONFECCOES LC 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-
153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm.

32.716.419/0001-30 MIRACY ALVES
DE FARIA
RODRIGUES
85503886100

Sim Sim 232 R$ 100,0000 R$ 23.200,0000 19/04/2020
09:32:38

Marca: Malha Fina Vestuario 
Fabricante: Malha Fina Vestuario 
Modelo / Versão: Camiseta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-
153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm.

18.529.372/0001-75 VIU SERVICOS E
EVENTOS EIRELI

Sim Sim 232 R$ 100,0000 R$ 23.200,0000 19/04/2020
23:39:46

Marca: própria 
Fabricante: própria 
Modelo / Versão: POLO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

09.040.769/0001-08 PENSA
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 232 R$ 100,0000 R$ 23.200,0000 20/04/2020
13:57:14

Marca: Malharia 
Fabricante: empresa 
Modelo / Versão: Camisa Polo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

22.226.670/0001-63 R.L COMERCIO
VAREJISTA DE
MULTI
UTILIDADES
LTDA

Sim Sim 232 R$ 150,0000 R$ 34.800,0000 16/04/2020
15:36:26

Marca: RL 
Fabricante: RL 
Modelo / Versão: CAMISA POLO FEMININA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 34.800,0000 22.226.670/0001-63 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 23.200,0000 09.430.460/0001-24 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 23.200,0000 32.716.419/0001-30 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 23.200,0000 18.529.372/0001-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 23.200,0000 09.040.769/0001-08 22/04/2020 14:00:11:840

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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R$ 18.560,0000 32.310.985/0001-48 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 17.400,0000 13.628.123/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 12.760,0000 20.387.100/0001-20 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 11.368,0000 02.057.555/0001-03 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 9.280,0000 10.157.094/0001-60 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 20.919.806/0001-95 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 10.462.477/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 18.250.413/0001-90 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 10.275.216/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 95.948.618/0002-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 15.534.841/0001-56 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 74.161.373/0001-80 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 07.337.342/0001-40 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 26.289.993/0001-57 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 24.728.467/0001-10 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 05.036.624/0001-82 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.700,2400 26.958.780/0001-70 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.695,6000 17.231.920/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.568,0000 09.381.250/0001-93 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.568,0000 27.414.586/0001-97 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.568,0000 20.093.338/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 5.568,0000 30.029.265/0001-83 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 4.943,8011 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:08:46:130
R$ 5.494,2800 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:10:48:110
R$ 5.462,9800 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:01:367
R$ 4.900,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:15:04:050
R$ 5.422,7600 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:11:733
R$ 5.422,6400 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:22:077
R$ 4.800,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:17:29:980
R$ 5.336,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:19:12:307
R$ 5.104,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:22:11:137
R$ 4.750,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:22:37:933
R$ 4.410,5055 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:47:323
R$ 4.353,5567 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:51:927
R$ 3.983,8259 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:03:267
R$ 3.972,9858 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:07:420
R$ 3.966,8399 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:16:790
R$ 3.565,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:28:523
R$ 5.000,0000 09.381.250/0001-93 24/04/2020 09:24:43:907
R$ 4.292,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:24:50:030
R$ 4.640,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:25:14:010
R$ 3.560,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:30:53:930
R$ 3.944,0000 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:31:17:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 30/04/2020
16:06:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57, pelo melhor lance de R$ 4.640,0000.

Habilitado 30/04/2020
16:08:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - CAMISETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.093.338/0001-42 N N DE SOUSA

EIRELI
Sim Sim 227 R$ 16,0000 R$ 3.632,0000 17/04/2020

16:20:03

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Marca: FÊNIX 
Fabricante: FÊNIX 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,0000 R$ 3.632,0000 17/04/2020
16:34:22

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Colaborador (Modelo. Anexo I B) Camisa
toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

27.414.586/0001-97 BOM GOSTO
CRIACOES -
INDUSTRIA
COMERCIO &
SERVICOS LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,0000 R$ 3.632,0000 18/04/2020
11:50:39

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPIO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA Colaborador (Modelo. Anexo IB) CARECA Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm.

30.029.265/0001-83 PRO UNIFORMES
EIRELI

Sim Sim 227 R$ 16,0000 R$ 3.632,0000 19/04/2020
11:42:48

Marca: PRO UNIFORMES 
Fabricante: PRO UNIFORMES EIRELI 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

17.231.920/0001-13 BELO BRASIL
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6000 R$ 3.768,2000 09/04/2020
17:23:26

Marca: BELO BRASIL 
Fabricante: BELO BRASIL 
Modelo / Versão: BELO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores

10.275.216/0001-13 NADIA CORREIA
DE ALMEIDA

Sim Sim 227 R$ 16,6000 R$ 3.768,2000 17/04/2020
15:34:31

Marca: Daré 
Fabricante: Nadia Confecções 
Modelo / Versão: Básica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

24.728.467/0001-10 N. S. KARYDI Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 03/04/2020
13:13:01

Marca: reciproca 
Fabricante: reciproca 
Modelo / Versão: Camiseta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo
I-B; Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; Dimensão da impressão do verso não inferior a 25
x 16 cm.

05.036.624/0001-82 NT CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 08/04/2020
20:51:14

Marca: NT 
Fabricante: NT Confecções 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

26.958.780/0001-70 VIEIRA E GOIS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 09/04/2020
12:36:00

Marca: VIEIRA 
Fabricante: VIEIRA 

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Modelo / Versão: VIEIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

26.289.993/0001-57 FABRIL GRAFICA
E MALHARIA
LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 17/04/2020
11:32:04

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRIL 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e
B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm.

95.948.618/0002-75 NILCATEX TEXTIL
LTDA

Não Não 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 17/04/2020
15:23:19

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA - Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo
I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a
25 x 16 cm. Demais especificações conforme Edital e seus anexos.

74.161.373/0001-80 BDS
CONFECCOES E
SERIGRAFIA
LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 17/04/2020
16:32:37

Marca: BDS 
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA Colaborador (Modelo. Anexo I-B) Malha em 100%
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo
careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm. CUMPRIMOS COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA
ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD.
PROCEDÊNCIA NACIONAL.

07.337.342/0001-40 LEANDRO
FARIAS BARROS

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 17/04/2020
16:33:24

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – COORDENADOR (MODELO ANEXO I-B)
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola
redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único
tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom
RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; -
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 17/04/2020
18:19:33

Marca: G.F 
Fabricante: G.F.CONFECCOES LTDA 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

20.919.806/0001-95 CONEXAO
CHINELOS -
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 19/04/2020
20:34:19

Marca: BSJ 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nossa proposta é válida de 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os insumos que o compõe, tais como as despesas
com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto desta licitação. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das
sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência. Conhece a legislação de regência desta licitação e o fornecimento
será de acordo com as condições estabelecidas em Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos
os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e obrigações. Prazo de entrega: contratada deverá entregar a
totalidade das camisas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação
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de aprovação das amostras pelo TRE/AL. Locais de Entrega: A entrega deverá ser efetuada Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP
57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a
alteração, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência. Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente
atestada AMOSTRA: Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; Marca BSJ Fabricante Fabricação Própria validade: 60
(sessenta) dias Modelo:CAMISA GOLA CARECA Colaborador (Modelo. Anexo I-B) Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e
B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm. Procedência do(s) Produto(s) Nacional – Fabricado no Brasil. Declaramos ser
MicroEmpresa optantes pelo simples nacional

10.462.477/0001-42 FRANCISCO
ADRIANO COSTA
SOUZA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 19/04/2020
21:05:31

Marca: Assum Preto 
Fabricante: Assum Preto 
Modelo / Versão: Camiseta Gola Careca 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

18.250.413/0001-90 UNILIMA
UNIFORMES E
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 227 R$ 16,6300 R$ 3.775,0100 20/04/2020
13:48:35

Marca: UNILIMA 
Fabricante: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Colaborador (Modelo. Anexo I-B) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153
(R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

02.057.555/0001-03 IMPACTO VISUAL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
CAMISETAS LTDA

Sim Sim 227 R$ 18,0000 R$ 4.086,0000 20/04/2020
09:55:57

Marca: Impacto Visual 
Fabricante: Impacto Visual 
Modelo / Versão: basica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

20.387.100/0001-20 DCG
CONFECCOES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS EIRELI

Sim Sim 227 R$ 30,0000 R$ 6.810,0000 17/04/2020
08:51:54

Marca: DCG 
Fabricante: DCG CONFECÇOES INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRE 
Modelo / Versão: CAMISETA PERSONALIZADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa gola careca colaborador

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 227 R$ 40,0000 R$ 9.080,0000 20/04/2020
07:40:26

Marca: LICCS 
Fabricante: LICCS COM E SERVIÇOS DO V EIRELI EPP 
Modelo / Versão: CAMISA PERSON LICCS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombroCamisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

32.310.985/0001-48 PROMAC
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 227 R$ 60,0000 R$ 13.620,0000 15/04/2020
12:21:56

Marca: PROMAC 
Fabricante: PROMAC 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Camisa gola careca colaborador - Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e
B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
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Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm."

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 227 R$ 75,0000 R$ 17.025,0000 17/04/2020
10:24:13

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA Colaborador (Modelo. Anexo I-B Malha em 100%
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo
careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm. Validade da proposta 60 dias

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 227 R$ 100,0000 R$ 22.700,0000 17/04/2020
16:52:51

Marca: LC 
Fabricante: CONFECCOES LC 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço
de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da
manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores
frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

32.716.419/0001-30 MIRACY ALVES
DE FARIA
RODRIGUES
85503886100

Sim Sim 227 R$ 100,0000 R$ 22.700,0000 19/04/2020
09:32:38

Marca: Malha Fina Vestuario 
Fabricante: Malha Fina Vestuario 
Modelo / Versão: Camiseta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02
botões caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-
153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no
Anexo I-A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm.

18.529.372/0001-75 VIU SERVICOS E
EVENTOS EIRELI

Sim Sim 227 R$ 100,0000 R$ 22.700,0000 19/04/2020
23:39:46

Marca: própria 
Fabricante: própria 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

09.040.769/0001-08 PENSA
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 227 R$ 100,0000 R$ 22.700,0000 20/04/2020
13:57:14

Marca: Malharia 
Fabricante: empresa 
Modelo / Versão: Camisa com manga 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores conforme o edital e
seus anexos.

22.226.670/0001-63 R.L COMERCIO
VAREJISTA DE
MULTI
UTILIDADES
LTDA

Sim Sim 227 R$ 150,0000 R$ 34.050,0000 16/04/2020
15:36:26

Marca: RL 
Fabricante: RL 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 34.050,0000 22.226.670/0001-63 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 22.700,0000 09.430.460/0001-24 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 22.700,0000 32.716.419/0001-30 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 22.700,0000 18.529.372/0001-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 22.700,0000 09.040.769/0001-08 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 17.025,0000 13.628.123/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 13.620,0000 32.310.985/0001-48 22/04/2020 14:00:11:840
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R$ 9.080,0000 10.157.094/0001-60 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 6.810,0000 20.387.100/0001-20 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 4.086,0000 02.057.555/0001-03 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 18.250.413/0001-90 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 20.919.806/0001-95 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 10.462.477/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 74.161.373/0001-80 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 07.337.342/0001-40 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 15.534.841/0001-56 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 24.728.467/0001-10 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 05.036.624/0001-82 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 26.958.780/0001-70 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 26.289.993/0001-57 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.775,0100 95.948.618/0002-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.768,2000 17.231.920/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.768,2000 10.275.216/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.632,0000 09.381.250/0001-93 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.632,0000 27.414.586/0001-97 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.632,0000 20.093.338/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.632,0000 30.029.265/0001-83 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 3.680,8083 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:08:48:113
R$ 3.639,0300 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:10:48:817
R$ 3.618,3600 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:02:043
R$ 3.591,8000 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:12:667
R$ 3.630,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:15:14:513
R$ 3.591,7200 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:22:760
R$ 3.600,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:15:39:180
R$ 3.500,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:17:39:873
R$ 3.405,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:19:52:693
R$ 3.291,5273 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:47:720
R$ 3.631,9790 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:23:50:730
R$ 3.249,9573 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:51:527
R$ 3.626,9403 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:23:55:893
R$ 3.200,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:24:02:037
R$ 3.143,0529 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:03:637
R$ 3.168,5852 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:07:793
R$ 2.989,8384 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:13:797
R$ 3.122,4506 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:17:210
R$ 2.632,1876 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:23:003
R$ 2.536,6961 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:30:130
R$ 2.270,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:24:36:883
R$ 2.038,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:46:633
R$ 2.498,4059 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:58:197
R$ 2.156,5000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:25:01:827
R$ 2.497,0465 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:25:28:083
R$ 2.497,0015 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:25:52:583
R$ 2.497,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:26:17:603
R$ 2.043,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:26:29:040
R$ 1.929,5000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:27:30:580
R$ 1.920,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:31:16:887
R$ 2.951,0000 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:31:17:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 30/04/2020
16:06:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57, pelo melhor lance de R$ 1.929,5000.

Habilitado 30/04/2020
16:08:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 4 - GRUPO 1 - CAMISETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.057.555/0001-03 IMPACTO VISUAL

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
CAMISETAS LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 15,0000 R$ 71.415,0000 20/04/2020
09:55:57

Marca: Impacto Visual 
Fabricante: Impacto Visual 
Modelo / Versão: basica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

20.093.338/0001-42 N N DE SOUSA
EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 16,0000 R$ 76.176,0000 17/04/2020
16:20:03

Marca: FÊNIX 
Fabricante: FÊNIX 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,0000 R$ 76.176,0000 17/04/2020
16:34:22

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Coordenador (Modelo. Anexo I B) Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm.

27.414.586/0001-97 BOM GOSTO
CRIACOES -
INDUSTRIA
COMERCIO &
SERVICOS LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,0000 R$ 76.176,0000 18/04/2020
11:50:39

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPIO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA Coordenador (Modelo. Anexo IB) CARECA – (Modelo.
Anexo IB) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a
150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda
em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil
equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano
ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17
cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

30.029.265/0001-83 PRO UNIFORMES
EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 16,0000 R$ 76.176,0000 19/04/2020
11:42:48

Marca: PRO UNIFORMES 
Fabricante: PRO UNIFORMES EIRELI 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

17.231.920/0001-13 BELO BRASIL
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6000 R$ 79.032,6000 09/04/2020
17:23:26

Marca: BELO BRASIL 
Fabricante: BELO BRASIL 
Modelo / Versão: BELO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores

10.275.216/0001-13 NADIA CORREIA
DE ALMEIDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6000 R$ 79.032,6000 17/04/2020
15:34:31

Marca: Daré 
Fabricante: Nadia Confecções 
Modelo / Versão: Básica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

24.728.467/0001-10 N. S. KARYDI Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 03/04/2020
13:13:01

Marca: reciproca 
Fabricante: reciproca 
Modelo / Versão: Camiseta 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-
B; Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x
16 cm

05.036.624/0001-82 NT CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 08/04/2020
20:51:14

Marca: NT 
Fabricante: NT Confecções 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).

26.958.780/0001-70 VIEIRA E GOIS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 09/04/2020
12:36:00

Marca: VIEIRA 
Fabricante: VIEIRA 
Modelo / Versão: VIEIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

26.289.993/0001-57 FABRIL GRAFICA
E MALHARIA
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 17/04/2020
11:32:04

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRIL 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-
B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25
x 16 cm

95.948.618/0002-75 NILCATEX TEXTIL
LTDA

Não Não 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 17/04/2020
15:23:19

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA - Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-
B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25
x 16 cm. Demais especificações conforme Edital e seus anexos.

74.161.373/0001-80 BDS
CONFECCOES E
SERIGRAFIA
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 17/04/2020
16:32:37

Marca: BDS 
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA Coordenador (Modelo. Anexo I-B) Malha em 100%
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo
careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm. CUMPRIMOS COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA
ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD.
PROCEDÊNCIA NACIONAL.

07.337.342/0001-40 LEANDRO
FARIAS BARROS

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 17/04/2020
16:33:24

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – COORDENADOR (MODELO ANEXO I-B)
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola
redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único
tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom
RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão
da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 17/04/2020
18:19:33

Marca: G.F 
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Fabricante: G.F.CONFECCOES LTDA 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

20.919.806/0001-95 CONEXAO
CHINELOS -
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 19/04/2020
20:34:19

Marca: BSJ 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nossa proposta é válida de 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com
mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto desta licitação. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das
sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência. Conhece a legislação de regência desta licitação e o fornecimento
será de acordo com as condições estabelecidas em Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos
os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e obrigações. Prazo de entrega: contratada deverá entregar a
totalidade das camisas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da comunicação de
aprovação das amostras pelo TRE/AL. Locais de Entrega: A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e
18 horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente
comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência. Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada
AMOSTRA: Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias corridos, no
caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; Marca BSJ Fabricante Fabricação Própria validade: 60 (sessenta)
dias Modelo: CAMISA GOLA CARECA Coordenador (Modelo. Anexo I-B) Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo
da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-
B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25
x 16 cm. Procedência do(s) Produto(s) Nacional – Fabricado no Brasil. Declaramos ser MicroEmpresa optantes
pelo simples nacional

10.462.477/0001-42 FRANCISCO
ADRIANO COSTA
SOUZA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 19/04/2020
21:05:31

Marca: Assum Preto 
Fabricante: Assum Preto 
Modelo / Versão: Camiseta Gola Careca 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

18.250.413/0001-90 UNILIMA
UNIFORMES E
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 16,6300 R$ 79.175,4300 20/04/2020
13:48:35

Marca: UNILIMA 
Fabricante: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Coordenador (Modelo. Anexo I-B) Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm.

20.387.100/0001-20 DCG
CONFECCOES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 30,0000 R$ 142.830,0000 17/04/2020
08:51:54

Marca: DCG 
Fabricante: DCG CONFECÇOES INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRE 
Modelo / Versão: CAMISETA PERSONALIZADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa gola careca coordenador

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 40,0000 R$ 190.440,0000 20/04/2020
07:40:26

Marca: LICCS 
Fabricante: LICCS COM E SERVIÇOS DO V EIRELI EPP 
Modelo / Versão: CAMISA PERSON LICCS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual
do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de
ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga),
sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso,
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via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal
não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

32.310.985/0001-48 PROMAC
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 60,0000 R$ 285.660,0000 15/04/2020
12:21:56

Marca: PROMAC 
Fabricante: PROMAC 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Camisa gola careca coordenador - Malha em 100% algodão, fio
30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola,
corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-
B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25
x 16 cm."

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 75,0000 R$ 357.075,0000 17/04/2020
10:24:13

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Coordenador (Modelo. Anexo I-B) Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153,
G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm. Validade da proposta 60 dias

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 100,0000 R$ 476.100,0000 17/04/2020
16:52:51

Marca: LC 
Fabricante: CONFECCOES LC 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual
do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de
ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga),
sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153). Impressão em cores frente e verso,
via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal
não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.

32.716.419/0001-30 MIRACY ALVES
DE FARIA
RODRIGUES
85503886100

Sim Sim 4.761 R$ 100,0000 R$ 476.100,0000 19/04/2020
09:32:38

Marca: Malha Fina Vestuario 
Fabricante: Malha Fina Vestuario 
Modelo / Versão: Camiseta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual
do mercado, não inferior a 150g/m². Gola polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões
caseados; com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da
camisa e barra da manga), sendo o pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153).
Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-
A; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 25x17 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25
x 16 cm.

18.529.372/0001-75 VIU SERVICOS E
EVENTOS EIRELI

Sim Sim 4.761 R$ 100,0000 R$ 476.100,0000 19/04/2020
23:39:46

Marca: própria 
Fabricante: própria 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

09.040.769/0001-08 PENSA
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 100,0000 R$ 476.100,0000 20/04/2020
13:57:14

Marca: Malharia 
Fabricante: empresa 
Modelo / Versão: Camisa com manga 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e
seus anexos.

22.226.670/0001-63 R.L COMERCIO
VAREJISTA DE
MULTI
UTILIDADES
LTDA

Sim Sim 4.761 R$ 150,0000 R$ 714.150,0000 16/04/2020
15:36:26

Marca: RL 
Fabricante: RL 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e
seus anexos

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 714.150,0000 22.226.670/0001-63 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 476.100,0000 18.529.372/0001-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 476.100,0000 32.716.419/0001-30 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 476.100,0000 09.430.460/0001-24 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 476.100,0000 09.040.769/0001-08 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 357.075,0000 13.628.123/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 285.660,0000 32.310.985/0001-48 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 190.440,0000 10.157.094/0001-60 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 142.830,0000 20.387.100/0001-20 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 20.919.806/0001-95 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 10.462.477/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 18.250.413/0001-90 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 15.534.841/0001-56 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 26.289.993/0001-57 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 24.728.467/0001-10 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 05.036.624/0001-82 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 26.958.780/0001-70 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 95.948.618/0002-75 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 74.161.373/0001-80 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.175,4300 07.337.342/0001-40 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.032,6000 10.275.216/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 79.032,6000 17.231.920/0001-13 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 76.176,0000 09.381.250/0001-93 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 76.176,0000 27.414.586/0001-97 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 76.176,0000 30.029.265/0001-83 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 76.176,0000 20.093.338/0001-42 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 71.415,0000 02.057.555/0001-03 22/04/2020 14:00:11:840
R$ 76.175,9724 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:08:45:387
R$ 77.199,6844 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:08:47:737
R$ 76.323,4500 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:10:49:677
R$ 75.890,0500 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:02:783
R$ 75.333,0400 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:13:413
R$ 75.331,3800 95.948.618/0002-75 24/04/2020 09:15:23:507
R$ 71.000,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:15:31:353
R$ 70.000,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:17:51:040
R$ 71.415,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:20:13:100
R$ 68.000,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:23:05:500
R$ 69.510,6000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:23:22:697
R$ 69.035,0723 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:48:140
R$ 67.000,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:23:49:947
R$ 68.163,2020 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:23:51:127
R$ 67.037,8522 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:23:52:373
R$ 60.000,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:00:900
R$ 62.502,7237 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:02:483
R$ 60.756,8971 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:04:057
R$ 62.336,7652 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:06:707
R$ 66.654,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:24:08:213
R$ 58.768,1416 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:14:163
R$ 62.242,6737 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:24:16:410
R$ 55.000,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:20:653
R$ 54.125,7624 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:22:633
R$ 52.886,2639 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:24:29:710
R$ 50.000,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:38:177
R$ 47.610,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:24:49:093
R$ 46.000,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:24:55:440
R$ 70.000,0000 09.381.250/0001-93 24/04/2020 09:25:02:283
R$ 45.800,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:25:21:410

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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R$ 52.000,0000 10.275.216/0001-13 24/04/2020 09:25:29:943
R$ 79.167,0000 18.250.413/0001-90 24/04/2020 09:25:37:907
R$ 42.849,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:25:44:600
R$ 42.753,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:26:10:017
R$ 52.886,2300 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:26:17:943
R$ 52.886,1600 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:26:24:543
R$ 52.886,1200 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:26:38:887
R$ 52.886,0400 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:26:45:693
R$ 52.885,9600 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:26:52:787
R$ 52.885,9100 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:00:650
R$ 52.885,8600 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:07:910
R$ 52.885,7900 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:15:327
R$ 40.468,5000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:27:20:257
R$ 52.885,7700 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:23:680
R$ 52.885,7200 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:30:977
R$ 52.885,6500 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:38:737
R$ 52.885,6100 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:27:45:937
R$ 38.088,0000 26.289.993/0001-57 24/04/2020 09:27:46:363
R$ 42.750,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:28:01:523
R$ 52.885,5500 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:28:05:677
R$ 52.885,4800 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:28:16:767
R$ 52.885,4000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:28:23:983
R$ 52.885,3400 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:28:31:280
R$ 42.700,0000 30.029.265/0001-83 24/04/2020 09:28:31:700
R$ 52.885,2800 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:28:38:647
R$ 47.610,0000 27.414.586/0001-97 24/04/2020 09:30:56:630
R$ 61.893,0000 32.310.985/0001-48 24/04/2020 09:31:17:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 30/04/2020
16:06:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57, pelo melhor lance de R$ 38.088,0000.

Habilitado 30/04/2020
16:08:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
20.093.338/0001-42 N N DE SOUSA EIRELI Sim Sim - R$ 91.496,0000 17/04/2020

16:20:03
09.381.250/0001-93 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS

LTDA
Sim Sim - R$ 91.496,0000 17/04/2020

16:34:22
27.414.586/0001-97 BOM GOSTO CRIACOES -

INDUSTRIA COMERCIO &
SERVICOS LTDA

Sim Sim - R$ 91.496,0000 18/04/2020
11:50:39

30.029.265/0001-83 PRO UNIFORMES EIRELI Sim Sim - R$ 91.496,0000 19/04/2020
11:42:48

17.231.920/0001-13 BELO BRASIL UNIFORMES
LTDA

Sim Sim - R$ 94.756,6500 09/04/2020
17:23:26

10.275.216/0001-13 NADIA CORREIA DE ALMEIDA Sim Sim - R$ 94.766,3900 17/04/2020
15:34:31

24.728.467/0001-10 N. S. KARYDI Sim Sim - R$ 94.916,0300 03/04/2020
13:13:01

05.036.624/0001-82 NT CONFECCOES LTDA Sim Sim - R$ 94.916,0300 08/04/2020
20:51:14

26.958.780/0001-70 VIEIRA E GOIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim - R$ 94.916,0300 09/04/2020
12:36:00

26.289.993/0001-57 FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA

Sim Sim - R$ 94.916,0300 17/04/2020
11:32:04
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95.948.618/0002-75 NILCATEX TEXTIL LTDA Não Não - R$ 94.916,0300 17/04/2020
15:23:19

74.161.373/0001-80 BDS CONFECCOES E
SERIGRAFIA LTDA

Sim Sim - R$ 94.916,0300 17/04/2020
16:32:37

07.337.342/0001-40 LEANDRO FARIAS BARROS Sim Sim - R$ 94.916,0300 17/04/2020
16:33:24

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA Sim Sim - R$ 94.916,0300 17/04/2020
18:19:33

20.919.806/0001-95 CONEXAO CHINELOS -
CONFECCOES EIRELI

Sim Sim - R$ 94.916,0300 19/04/2020
20:34:19

10.462.477/0001-42 FRANCISCO ADRIANO COSTA
SOUZA

Sim Sim - R$ 94.916,0300 19/04/2020
21:05:31

18.250.413/0001-90 UNILIMA UNIFORMES E
CONFECCOES LTDA

Sim Sim - R$ 94.916,0300 20/04/2020
13:48:35

02.057.555/0001-03 IMPACTO VISUAL INDUSTRIA
E COMERCIO DE CAMISETAS
LTDA

Sim Sim - R$ 99.364,0000 20/04/2020
09:55:57

20.387.100/0001-20 DCG CONFECCOES
INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS EIRELI

Sim Sim - R$ 176.425,0000 17/04/2020
08:51:54

10.157.094/0001-60 LICCS COMERCIO E
SERVICOS DO VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim - R$ 219.000,0000 20/04/2020
07:40:26

32.310.985/0001-48 PROMAC COMERCIAL LTDA Sim Sim - R$ 338.240,0000 15/04/2020
12:21:56

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA DE
CONFECCOES E BRINDES
EIRELI

Sim Sim - R$ 410.625,0000 17/04/2020
10:24:13

09.430.460/0001-24 CONFECCOES L.C. - EIRELI Sim Sim - R$ 547.500,0000 17/04/2020
16:52:51

32.716.419/0001-30 MIRACY ALVES DE FARIA
RODRIGUES 85503886100

Sim Sim - R$ 547.500,0000 19/04/2020
09:32:38

18.529.372/0001-75 VIU SERVICOS E EVENTOS
EIRELI

Sim Sim - R$ 547.500,0000 19/04/2020
23:39:46

09.040.769/0001-08 PENSA PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Sim Sim - R$ 547.500,0000 20/04/2020
13:57:14

22.226.670/0001-63 R.L COMERCIO VAREJISTA
DE MULTI UTILIDADES LTDA

Sim Sim - R$ 821.250,0000 16/04/2020
15:36:26

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 24/04/2020
09:08:42 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

24/04/2020
09:30:15

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 49.757,5000 e R$ 73.946,6700.

Encerrada Disputa
Fechada

24/04/2020
09:35:15 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 24/04/2020
09:35:16 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 24/04/2020
09:35:16

Item teve empate real para os valores 94.916,0300 e 547.500,0000. Procedeu-se o
sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

24/04/2020
09:48:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 26.289.993/0001-57.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

24/04/2020
10:04:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 26.289.993/0001-57.

Habilitado 30/04/2020
16:08:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA -
CNPJ/CPF: 26.289.993/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 22/04/2020
14:00:45

SRS (AS) LICITANTES BOA TARDE.

Pregoeiro 22/04/2020
14:04:53

A sessão do presente pregão eletrônico deveria ter iniciado na segunda feira passada,
infelizmente não foi possível. A Presidência desta Corte Eleitoral antecipou o feriado da
terça para segunda. Nosso Edital não permite abertura de pregões fora do horário de

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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expediente, por conseguinte, para não ocorrer prejuízos, obedecendo a legislação do
pregão, somos obrigados a suspender a sessão por 24 horas, e dar publicidade ao ato.

Pregoeiro 22/04/2020
14:06:50

REMARCAREMOS A SESSÃO, ABERTURA FASE DE LANCES, PARA O DIA 24/04 SEXTA
FEIRA ÀS 9HORAS HORÁRIO DE BRASÍLIA.

Pregoeiro 22/04/2020
14:10:15

AVISO PUBLICADO NO COMPRASNET. AGRADEÇO E BOA TARDE. ATÉ PRÓXIMA SEXTA
FEIRA 9HORAS MANHÃ.

Pregoeiro 24/04/2020
09:00:53

Srs.(as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 24/04/2020
09:02:47

Preliminarmente transcreveremos alguns alertas, em seguida verificaremos a
conformidade das propostas, dessa forma, aguardem a abertura da fase de lances.

Obrigado.
Pregoeiro 24/04/2020

09:03:15
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

Pregoeiro 24/04/2020
09:03:34

. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados

Pregoeiro 24/04/2020
09:03:51

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 24/04/2020

09:04:20
. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

Pregoeiro 24/04/2020
09:04:57

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

Pregoeiro 24/04/2020
09:08:43

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/04/2020
09:08:43

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio
de lances.

Pregoeiro 24/04/2020
09:30:15

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
49.757,5000 e R$ 73.946,6700 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:35:15 do dia 24/04/2020.
Sistema 24/04/2020

09:35:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 49.757,5000 não enviou lance único e fechado

para o item G1.
Sistema 24/04/2020

09:35:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 51.761,0000 não enviou lance único e fechado

para o item G1.
Sistema 24/04/2020

09:35:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 63.166,0000 não enviou lance único e fechado

para o item G1.
Sistema 24/04/2020

09:35:15
A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 24/04/2020
09:35:16

O item G1 está encerrado.

Sistema 24/04/2020
09:35:16

O item G1 teve empate real para os valores 94.916,0300 e 547.500,0000. Procedeu-se
o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 24/04/2020

09:35:16
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.

Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 24/04/2020
09:43:04

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. Preliminarmente
devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta, em

razão da determinação do edital e legislação do pregão eletrônico
26.289.993/0001-

57
24/04/2020
09:44:31

Bom dia, sr. Pregoeiro, nossos valores estão no limite. Infelizmente não temos como
baixar o preço.

Pregoeiro 24/04/2020
09:44:48

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - ACEITA O VALOR DE r$5.000,00 ITEM 01;
R$4.000,00 item 02; R$1.500,00 item 03 e R$35.000,00 item 04?

Pregoeiro 24/04/2020
09:47:48

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Agradeço, considerando que os valores
apresentados por V.Sª estão dentro do limite aceitável e estimado pela administração,
solicito o encaminhamento de sua proposta devidamente ajustada aos últimos lances
ofertados, contendo a descrição completa de cada item, conforme anexo TERMO DE

REFERÊNCIA, PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA E RUBRICADA TODAS AS FOLHAS.
26.289.993/0001-

57
24/04/2020
09:47:50

Não temos como aceitar o valor proposto, Sr. Pregoeiro. Nossos valores de lance estão
no limite.

Pregoeiro 24/04/2020
09:48:44

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Convocaremos anexo, favor enviar no prazo
máximo estabelecido no edital 2 horas.

Sistema 24/04/2020
09:48:57

Senhor fornecedor FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 26.289.993/0001-
57, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Pregoeiro 24/04/2020
09:49:29

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - ANEXO CONVOCADO, aguardo o
encaminhamento. Obrigado.

26.289.993/0001-
57

24/04/2020
09:49:37

Nossa proposta pode ser assinada digitalmete?

Pregoeiro 24/04/2020
09:58:47

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Sim é possível a assinatura digital, aguardo.

26.289.993/0001-
57

24/04/2020
09:59:15

Ok. Iremos enviar

Sistema 24/04/2020
10:04:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
26.289.993/0001-57, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 24/04/2020
10:20:48

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, favor aguarde.

Pregoeiro 24/04/2020
10:28:13

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Sr.(ª) Licitante, encaminharemos a sua
proposta para Unidade Requisitante analisar a conformidade técnica, razão pela qual

suspenderemos o presente certame, retornaremos no dia 27 próxima segunda feira às
16 horas, obrigado e bom final desemana.

26.289.993/0001-
57

24/04/2020
10:29:36

Obrigada! Bom final de semana.

Pregoeiro 27/04/2020
16:07:07

Srs.(ªs) Licitantes, boa tarde. Até o presente momento a Unidade responsável pelo
atesto de conformidade técnica de proposta não retornou ao pregoeiro, razão pela qual
suspenderemo o pregão. A SESSÃO SERÁ REAGENDADA PARA O DIA 30/04/2020 ÀS 16

HORAS
Pregoeiro 30/04/2020

16:04:30
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 30/04/2020
16:06:00

Para FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. A Unidade Técnica
aprovou a proposta encaminhada por V.Sª, procederemos a aceitação da mesma e

daremos continuidade ao presente pregão eletrônico, favor permaneça logado.
Pregoeiro 30/04/2020

16:07:24
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização

das transações inerentes a este Pregão
Pregoeiro 30/04/2020

16:07:27
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização

das transações inerentes a este Pregão
Pregoeiro 30/04/2020

16:07:50
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Pregoeiro 30/04/2020
16:07:53

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Sistema 30/04/2020
16:08:12

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 30/04/2020
16:08:30

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/04/2020 às
16:39:00.

Pregoeiro 30/04/2020
16:08:37

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Pregoeiro 30/04/2020
16:08:40

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Pregoeiro 30/04/2020
16:08:52

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Pregoeiro 30/04/2020
16:08:58

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Pregoeiro 30/04/2020
16:09:15

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Pregoeiro 30/04/2020
16:09:21

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Pregoeiro 30/04/2020
16:42:51

Srs.( as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a
participação de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

22/04/2020
13:59:47

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO EQUIPE

Suspensão
Administrativa

22/04/2020
14:11:12

Previsão de Reabertura: 24/04/2020 09:00:00.  Motivo: SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA,
PELOS MOTIVOS CONSIGNADOS NO ATO DA ABERTURA DA SESSÃO NA PRESENTE DATA

Reativado 24/04/2020
09:00:04

Suspensão
Administrativa

24/04/2020
10:29:00

Previsão de Reabertura: 27/04/2020 16:00:00.  Motivo: suspensão administrativa, análise
de conformidade técnica de proposta.

Reativado 27/04/2020
16:04:35

Suspensão
Administrativa

27/04/2020
16:09:00

Previsão de Reabertura: 30/04/2020 16:00:00.  Motivo: AGUARDANDO RETORNO DA
UNIDADE DEMANDANTE, ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

Reativado 30/04/2020
16:03:49

Abertura de Prazo 30/04/2020
16:08:12 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

30/04/2020
16:08:30 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/04/2020 às 16:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:43 horas do dia 30 de abril de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA
Equipe de Apoio

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00011/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

26.289.993/0001-57 - FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 94.916,0300 - R$ 49.757,5000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 49.757,5000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 49.757,5000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00011/2020 

Às 16:43 horas do dia 30 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00011/2020, referente ao
Processo nº 0008734-69.2019, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 94.916,0300
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 49.757,5000 .

Itens do grupo:

 1 - CAMISETA

 2 - CAMISETA

 3 - CAMISETA

 4 - CAMISETA

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 255 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.265,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 5.100,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$ 5.100,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 232 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.700,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 4.640,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$ 4.640,0000

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 227 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.775,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.929,5000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$ 1.929,5000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.761 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 79.175,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 38.088,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$ 38.088,0000

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 2936 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0690772

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0692622

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

CERTIDÃO FALÊNCIA 0695990

CONTRATO SOCIAL 0695992

 

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG SICAF E NÍVEL DE
CREDENCIAMENTO

0695993

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0695965

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN APRESEENTOU ERRO NA CONSULTA 0697529

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0695964
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X 0695966

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO 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
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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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  0696002

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0690967

Resultado Fornecedor -  0696001

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/05/2020, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697576 e o código CRC 1FE01417.

0008734-69.2019.6.02.8000 0697576v2
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PROCESSO : 0008734-69.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GSGP
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 11/2020. CAMISETAS PERSONALIZADAS 

 

Parecer nº 827 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 11/2020, objetivando  a
aquisição de camisas personalizadas para utilização na
véspera e no dia das Eleições 2020,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0675831).

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 (0697576).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0676142

0679277

 

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.
SIM 0695996

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0696002

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0697576

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0690967

 

0695993

0695966

0697529
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10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
11/2020 e subsequente contratação da empresa  FABRIL
GRÁFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº 26.289.993/0001-
57, para fornecimento de camisas personalizadas, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0696001):

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.289.993/0001-57, item
1, proposta contida no evento 0690967,
no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem
reais);
 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.289.993/0001-57, item
2, proposta contida no evento 0690967,
no valor de R$ 4.640,00 (quatro mil
seiscentos e quarenta reais);
 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.289.993/0001-57, item
3, proposta contida no evento 0690967,
no valor de R$1.929,50 (hum mil
novecentos e vinte nove reais e cinquenta
centavos);
 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.289.993/0001-57, item
4, proposta contida no evento 0690967,
no valor de R$ 38.088,00 (trinta e oito mil
e oitenta e oito reais);

 
Assim, inexistindo óbice ao prosseguimento do

feito, encaminham-se os autos a Vossa Senhoria,  com
 sugestão de posterior juntada de consulta ao CADIN, que não
foi possível, dada a indisponibilidade do sistema, segundo
informa o Sr. Pregoeiro (0697529). 

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 04/05/2020, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/05/2020, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697635 e o código CRC 1EBE0679.

0008734-69.2019.6.02.8000 0697635v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de maio de 2020.
Sr. Presidente,
 
Trata-se de procedimento licitatório, relativo ao Pregão

Eletrônico nº 11/2020, objetivando  a aquisição de camisas
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2020,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0675831).

 
Conforme toda a instrução ora levada a efeito, e

considerando a Informação 2936 (0697576), do Pregoeiro
responsável pela condução do certame, tendo tendo em vista o
Parecer 827 (0697635), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
faço encaminhar os autos a essa Presidência sugerindo, com a devida
vênia, a homologação do PE nº 11/2020, e subsequente contratação
da empresa vencedora do certame, FABRIL GRÁFICA E MALHARIA
LTDA, CNPJ nº 26.289.993/0001-57, para fornecimento de camisas
personalizadas, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0696001):

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 1, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais);

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 2, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$ 4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta reais);

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 3, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$1.929,50 (hum mil novecentos e vinte nove reais e
cinquenta centavos);
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- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº
26.289.993/0001-57, item 4, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$ 38.088,00 (trinta e oito mil e oitenta e oito reais);

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/05/2020, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700391 e o código CRC 34A58156.

0008734-69.2019.6.02.8000 0700391v1
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PROCESSO : 0008734-69.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas
ASSUNTO : Homologação do PE nº 11/2020. Aquisição de camisas personalizadas. Utilização nas Eleições 2020.

 

Decisão nº 1389 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, e tendo

em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
no Parecer nº 827 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG 0697635, atestando a regularidade jurídica do Pregão Eletrônico
nº 11/2020, objetivando a aquisição de camisas personalizadas para
utilização na véspera e no dia das Eleições Municipais de 2020,
conforme as especificações descritas no Anexo I do Edital
0675831, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o Pregão Eletrônico nº 11/2020, com a
subsequente contratação da empresa FABRIL GRÁFICA E
MALHARIA LTDA, CNPJ nº 26.289.993/0001-57, para fornecimento
de camisas personalizadas, conforme o relatório do Resultado
por Fornecedor 0696001:

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 1, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais);

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 2, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$ 4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta reais);

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 3, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$1.929,50 (hum mil novecentos e vinte nove reais e
cinquenta centavos); e

 
- FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº

26.289.993/0001-57, item 4, proposta contida no evento 0690967, no
valor de R$ 38.088,00 (trinta e oito mil e oitenta e oito reais).

 
À Secretaria de Administração para providências de sua

alçada, com a ressalva da necessária juntada aos autos de consulta
ao CADIN, conforme diagnosticado no Parecer supra da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral e segundo a informação do Sr. Pregoeiro
0697529. 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/05/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705888 e o código CRC DCCFFFE8.

0008734-69.2019.6.02.8000 0705888v15

Decisão 1389 (0705888)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 411



20/05/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=840260&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2020

Às 13:36 horas do dia 20 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008734-
69.2019, Pregão nº 00011/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 94.916,0300
Situação: Homologado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 49.757,5000 .

Itens do grupo:

 1 - CAMISETA

 2 - CAMISETA

 3 - CAMISETA

 4 - CAMISETA

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa polo masculina conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 255 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.265,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 5.100,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$

5.100,0000

Homologado 20/05/2020
13:36:15

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa polo feminina, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 232 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.700,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 4.640,0000 .
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comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=840260&tipo=t 2/2

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$

4.640,0000

Homologado 20/05/2020
13:36:15

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa com gola careca para colaboradores conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 227 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.775,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.929,5000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$

1.929,5000

Homologado 20/05/2020
13:36:16

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: CAMISETA
Descrição Complementar: Camisa com gola careca para coordenadores, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.761 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 79.175,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 38.088,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/04/2020
16:43:50 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:FABRIL GRAFICA E
MALHARIA LTDA, CNPJ/CPF:26.289.993/0001-57, Melhor lance : R$

38.088,0000

Homologado 20/05/2020
13:36:16

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Fim do documento
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12686846860Usuário:

20/05/2020 13:40:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA Inadimplente26289993
Total de Registros

0
1

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

1

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 07/04/2020 03:07:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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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 maio de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706923 e o código CRC 47018AA7.

0008734-69.2019.6.02.8000 0706923v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/05/2020, às 16:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707783 e o código CRC 06CF6AD0.

0008734-69.2019.6.02.8000 0707783v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/05/2020, às 11:09,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/05/2020, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708424 e o código CRC 9C960255.

0008734-69.2019.6.02.8000 0708424v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 370/20 (0708424)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/05/2020, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708428 e o código CRC DE465524.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.289.993/0001-57
Razão Social: FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA
Nome Fantasia: FABRIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/07/2020
FGTS 03/07/2020
Trabalhista Validade: 14/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/07/2020
Receita Municipal Validade: 03/09/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 22/05/2020 10:26 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho emitida.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/05/2020, às 11:10,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708493 e o código CRC A830F99D.

0008734-69.2019.6.02.8000 0708493v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2020.
Sigam os autos à SEALMOX, para remessa da nota

de empenho à contratada e posterior envio do feito às
unidades de lotação das gestoras designadas - GSGP e
Ouvidoria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709358 e o código CRC 181B60DE.

0008734-69.2019.6.02.8000 0709358v1
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E-mail - 0710019

Data de Envio: 
  25/05/2020 16:05:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    fabrilgraficaemalharia@gmail.com

Assunto: 
  Envio da Nota de Empenho 2020NE000370 - PA 8734-69.2019

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Devido a atual pandemia por COVID-19, estamos funcionando em teletrabalho, solicitamos que entrem
em contato nos números abaixo para o agendamento da entrega.

7. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0708424.html
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Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

[almoxarifado] Envio da Nota de Empenho 2020NE000370 - PA 8734-69.2019
2 mensagens

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 25 de maio de 2020 16:22
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

Boa Tarde,
Acuso o recebimento do e-mail. Porém só veio no documento anexado parte da nota de Empenho!
Aguardo nota de Empenho completa. 

Atenciosamente,

Gabriela Soares
Assistente de Licitações e Contratos
FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME
Rua 33, Nº 16 - Areinha - São Luís - MA
fabrilgraficaemalharia@gmail.com
(98) 3232-6452; (94) 9.8159-5000

TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu no dia segunda, 25/05/2020 à(s) 16:06:
 Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de
Referência: Em frente à SAMU e próximo à Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das
7:30h às 16h.
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6. Devido a atual pandemia por COVID-19, estamos funcionando em teletrabalho, solicitamos que entrem em contato nos números abaixo para o agendamento da entrega.

7. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 25 de maio de 2020 16:22
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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E-mail - 0710366

Data de Envio: 
  26/05/2020 08:42:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    fabrilgraficaemalharia@gmail.com

Assunto: 
  Reenvio Nota de Empenho 2020NE000370.

Mensagem: 
  Senhor Fornecedor, 

Conforme solicitado reenviamos a Nota de Empenho 2020NE000370

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0708424 - SIAFI - Nota de Empenho.pdf
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·z̧§��¹�̧º»�u¼̧u��«�½�z¾¿�¼�uÀx�tsÁx�w¬xvs��{§x�~Â��~}�Ãu{�|�{�{�u�suvwx
�{��xyu²¦¹¶́¹²¶²¶uÄ®�±u¶°Å³²Å
�{�̈s�u¿s��{|{vs�yu

�s�¬s�t{u�s�w|w�xvsu�{{��wxts�uxu£s�xuv{u̧tÆ{�̈su²¶²¶£̧¶¶¶¢Ç¶

ÈÉÊËÌÍÎÏÐ

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ×ÛÜÝ×ÞßàÛá âãÚãäå×ØÙæçèé âÕà×ÙÛÜÙê×äëÜìÛ×ØÙãààÝÕíãëÕ×äîàÛá

E-mail RESPOSTA DO FORNECEDOR (0710481)         SEI 0008734-69.2019.6.02.8000 / pg. 427



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
Senhora Gestora,
A empresa confirmou  o recebimento da Nota de

Empenho, através do email 0710481, onde solicita as artes
vetorizadas das camisas e se os modelos continuam os
mesmos descritos no edital.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 26/05/2020, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710484 e o código CRC 316AF557.

0008734-69.2019.6.02.8000 0710484v1
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De: "Fabiana Tenório de F. e Silva" <fabianatenorio@tre-al.jus.br>
Para: fabrilgraficaemalharia@gmail.com
Data: 26/05/2020 03:03 PM
Assunto: CAMISAS - TRE-AL. Modelos

Prezado Gestor da FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME,
 
Conforme solicitado por Vossa Senhoria, encaminho a arte em arquivo COREL, das Camisetas de Eleição do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, relativas ao Pregão Eletrônico n. 11/2020.
Ressaltamos que as servidores abaixo relacionadas são as gestoras do contrato em tela. Qualquer dúvidas, pode
entrar em contato conosco, no horário de 13:00h às 19:00h (segunda à quinta-feira) e de 7:30h às 13:30h (nas
sextas-feiras).
 
FABIANA TENORIO DE FREITAS E SILVA (82) 993812464 - fabianatenorio@tre-al.jus.br
ANA LÍVIA PEREIRA - anapereira@tre-al.jus.br
 
Att.
 
Fabiana Tenório de Freitas e Silva
Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7719
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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 maio de 2020.
Senhor Diretor,
Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a

empresa FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME, vencedora do
Pregão Eletrônico n. 11/2020, que tem como objeto as camisas que
serão utilizadas nas Eleições 2020, já tem previsão para entrega das
amostras. Após aprovadas tais amostras, serão confeccionadas as
camisetas em sua totalidade.

Tendo em vista que estamos atravessando uma fase de
pandemia, sem previsão para término da disseminação da doença,
encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria para ciência do
andamento do procedimento em tela, considerando que o modelo de
camisa escolhido contem a imagem "Eleições 2020" em sua arte
0632360.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 26/05/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 26/05/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710971 e o código CRC 86AC4428.

0008734-69.2019.6.02.8000 0710971v1
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De: "Fabiana Tenório de F. e Silva" <fabianatenorio@tre-al.jus.br>
Para: "FABRIL GRÁFICA E MALHARIA" <fabrilgraficaemalharia@gmail.com>
Data: 27/05/2020 04:27 PM
Assunto: Re: CAMISAS - TRE-AL. Modelos

Boa tarde,

Segue o Termo de Referência com as dimensões aproximadas dos tamanhos e o quantitativo de cada tamanho por
modelo.

Att.
 
Fabiana Tenório de Freitas e Silva
Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Fone: (82) 993812464
 
 

From: FABRIL GRÁFICA E MALHARIA <fabrilgraficaemalharia@gmail.com>
To: Fabiana Tenório de F. e Silva <fabianatenorio@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 27 May 2020 15:24:47 -0300
Subject: Re: CAMISAS - TRE-AL. Modelos
 
Boa Tarde,
Acuso o recebimento e solicito a grade de quantitativos e tamanhos referente a cada modelo!
 
Atenciosamente,
Gabriela Soares - (98) 9 82921255
Assistente de Licitações e Contratos
 
FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME
Rua 33, Nº 16 - Areinha - São Luís - MA
fabrilgraficaemalharia@gmail.com
(98) 3232-6452; (94) 9.8159-5000
 
 
Fabiana Tenório de F. e Silva <fabianatenorio@tre-al.jus.br> escreveu no dia terça, 26/05/2020 à(s) 15:04:

Prezado Gestor da FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA - ME,
 
Conforme solicitado por Vossa Senhoria, encaminho a arte em arquivo COREL, das Camisetas de Eleição do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, relativas ao Pregão Eletrônico n. 11/2020.
Ressaltamos que as servidores abaixo relacionadas são as gestoras do contrato em tela. Qualquer dúvidas, pode
entrar em contato conosco, no horário de 13:00h às 19:00h (segunda à quinta-feira) e de 7:30h às 13:30h (nas
sextas-feiras).
 
FABIANA TENORIO DE FREITAS E SILVA (82) 993812464 - fabianatenorio@tre-al.jus.br
ANA LÍVIA PEREIRA - anapereira@tre-al.jus.br
 
Att.
 
Fabiana Tenório de Freitas e Silva
Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7719
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2020.
Tomo ciência das inforamções insertas no

Despacho GSGP 0710971, ao tempo em que determino o
retorno dos autos à gestão, para continuidade de sua regular
tramitação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/05/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0711675 e o código CRC 58D6AAC2.

0008734-69.2019.6.02.8000 0711675v1
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01/06/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5872947 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 01/06/2020 17:15:43
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5872947
   Data prevista de publicação: 02/06/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12677246 Extrato do Contrato n 01-2020 -Estagiarios -CIEE.rtf 25958849b39abbaa
4a0e897fa0817f35 4,00 R$

132,16

12677247 Extrato do Contrato n 10-2020 -Cabinas de votacao -EXATA
EVOLUTION.rtf

ecce1746136ae864
1af3ed04f76bc929 3,00 R$

99,12

12677248 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 11-2020 -FABRIL
GRAFICA E MALHARIA LTDA.rtf

7b71281dc1296ca5
489b563a501a6c83 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 12,00 R$
396,48
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020060200098
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo TST nº 503.973/2019-1. Convênio 001/2020. Convenentes: TST e União dos
Servidores da Justiça-UNlSERVI. OBJETO: desconto, em folha de pagamento, das
contribuições associativas mensais. Com base nos artigos 45, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/90,
25 e 116 da Lei 8.666/93 e no Ato.ASLP.SEGPES.GDGSET.GP nº 363, de 3/6/2019. Vigência:
60 meses, a partir assinatura. Assinatura: 29/5/2020. Pelo TST: Gustavo Caribé de Carvalho,
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela UNlSERVI: Leopoldo da Costa Dias, Vice
Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 500.506/2020-2. Unify - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ
67.071.001/0003-60. 3º termo aditivo ao contrato PE-062/2018-A - serviços de
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos softwares que integram rede de
Telecomunicações do TST. Prorrogação, para os itens de 1 a 14, por 90 dias, a contar de
8/6/2020 até 6/9/2020, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Programa de trabalho
02.122.0033.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.39, nota de empenho 2020NE000785,
emitida em 22/5/2020. Assinatura: 29/5/2020. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de
Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Nelson de Lorenzi
Campelo, Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 504.477/2019-5. Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
CNPJ 00.521.294/0001-05. 1º Termo Aditivo ao Contrato PE-011/2019 - serviços de
intermediação e agenciamento de transporte terrestre. Prorrogação por 12 meses, a contar
de 1º/7/2020 até 30/6/2021, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Programa de
trabalho 02.122.0033.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.33, nota de empenho
2020NE000428, emitida em 26/2/2020. Assinatura: 19/3/2020. Pelo Contratante: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Newton
Rodrigues Guimarães, Diretor-Presidente, e Marlon Alves Batista, Diretor Financeiro.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 500.078/2020-4. CS Odontopediatria e Ortodontia S/S LTDA. CNPJ:
01.273.183/0001-81. 1º termo aditivo ao contrato CRO-015/2020 - Prestação de serviços
de assistência odontológica aos beneficiários do programa TST-Saúde no âmbito do Distrito
Federal. Alterações: retificação das especialidades constantes no preâmbulo do contrato de
credenciamento, onde se lê "Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Implante, Clínica
Geral, DTM e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais", leia-se "Odontopediatria,
Ortodontia, Periodontia, Clínica Geral e Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial em
ambiente ambulatorial". Assinatura: 29/05/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 090027

Número do Contrato: 18/2020.
Nº Processo: 0028516-57.2019.
PREGÃO SISPP Nº 11/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIA O.
CNPJ Contratado: 11085188000134. Contratado : IZABEL SOUKI ENGENHARIA E
PROJETOSLTDA. Objeto: Alterar o subitem 9.1 , Cláusula 16ª e o Anexo III objetivando
prorrogar por 20 (vinte) dias o prazo de execução do objeto. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993. Vigência: 18/12/2020 a 07/01/2021. Data de Assinatura: 26/05/2020.

(SICON - 01/06/2020) 090027-00001-2020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 090027

Número do Contrato: 20/2019.
Nº Processo: 0017470-42.2017.
PREGÃO SISPP Nº 14/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIA O.
CNPJ Contratado: 32578387000316. Contratado : UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS -
LTDA. Objeto: Alterar o subitem 13.1.1 e os Anexos III e IV objetivando prorrogar a vigência
por 12 (doze) meses; suprimir equipamentos; utilizar o termo de apostila para os ajustes
realizados pelo subitem 1.1.2.1 e eliminar o cronograma de desembolso instituído pelo 1º
Termo de Apostilamento. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 27/05/2020 a
27/05/2021. Valor Total: R$151.815,93. Data de Assinatura: 24/05/2020.

(SICON - 01/06/2020) 090027-00001-2020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 090027

Número do Contrato: 63/2019.
Nº Processo: 0029360-07.2019.
PREGÃO SISPP Nº 55/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIA O.
CNPJ Contratado: 24241271000105. Contratado : LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA-
.Objeto: Alterar o subitem 9.1, Cláusula 17ª e o Anexo IV objetivando prorrogar por 20
(vinte) dias o prazo de execução do objeto. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência:
09/12/2020 a 31/12/2020. Data de Assinatura: 28/05/2020.

(SICON - 01/06/2020) 090027-00001-2020NE800014
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 1/2020

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO torna público a todos os interessados
que realizará CONSULTA PÚBLICA acerca da Minuta do Termo de Referência relativo à
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de rede sem fio, com
assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses e serviço de implantação, instalação
configuração e treinamento, para atender as necessidades do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região - TRF1. A minuta do Termo de Referência, objeto desta consulta, está disponível aos
interessados no endereço eletrônico https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-
e-compras/consulta-publica/consulta-publica.htm. A consulta pública será eletrônica e ficará
aberta entre os dias 02 de junho a 17 de junho de 2020. Críticas e/ou sugestões devem ser
encaminhadas para o endereço: nulit@trf1.jus.br. Informações pelo telefone: 61 3410-3410.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora do Núcleo de Licitações

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 69/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
25/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de
serviços de exames clínicos, na modalidade check-up em saúde, em um mesmo dia e local,
contando com várias especialidades médicas e estrutura laboratorial e de imagem.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 01/06/2020) 090028-00001-2020NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 10/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: QUADRANTE
SOLUÇÕES LTDA. OBJETO: Recuperação do isolamento térmico da tubulação externa e
interna da climatização da CAG (central de água gelada), troca de válvulas e mangotes
avariados e conserto do banco de acumulação de gelo. ORIGEM: PE nº 15/2020. DOT .
ORÇAMENTÁRIA: PT- 02.061.0033.4257.6015/Plano Orçamentário 0003, NDs 3390.30 e
3390.39 e 2020NE550385 e 386, datadas de 25.05.2020. PREÇO TOTAL: R$ 392.000,00 .
VIGÊNCIA: 28.05.2020 a 28.05.2021. PA: 0003109-65.2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 2703-60.2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta
mais vantajosa para a contratação de serviços especializados e continuados de
ESTOQUISTA, mediante alocação e gestão de postos de trabalho, a serem prestados ao
Tribunal Regional Eleitoral do Acre, consoante as especificações constantes do Anexo I -
Termo de Referência, que integra o presente edital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
02/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389, Isaura
Parente - Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00023-
2020. Entrega das Propostas: a partir de 02/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/06/2020 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/05/2020) 70002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 01/2020; Processo SEI nº 0004332-88.2019.6.02.8502; Fund. Legal: Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL e o CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CNPJ n° 61.600.839/0001-55; Objeto: prestação dos
serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de
ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de
propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização
de estágio para estudantes interessados. Vigência: 12 meses, contados a partir de 17 de
abril de 2020, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no DOU. Valor total do
contrato: R$ 197.917,44.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 10/2020; Processo SEI nº 0004280-12.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
8.666/1993 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento Administrativo nº
2019.00.000005543-2 do TSE. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa EXAT A
EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. ME, CNPJ nº 17.173.562/0001-30; Objeto:
aquisição de 2.100 cabinas de votação. Vigência: 12 meses, contados a partir da publicação
do seu extrato no DOU. Valor total do contrato: R$ 13.650,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0008734-69.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 19/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/2020, cujo objeto é
fornecimento de camisas personalizadas, para utilização na véspera e no dia das Eleições
Municipais de 2020, em que foi adjudicado à empresa FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.289.993/0001-57, vencedora do item 1, no valor de R$ 5.100,00, item 2, no
valor de R$ 4.640,00, item 3, no valor de R$1.929,50 e item 4, no valor de R$ 38.088,00,
com arrimo na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió-AL, 1º de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000696-34.2020. Objeto: Aquisição de material permanente -
andaimes e acessórios para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 02/06/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00037-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 02/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 22/06/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 29/05/2020) 70011-00001-2019NE000032
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