E-mail - 0486050
Data de Envio:
09/01/2019 14:12:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO <biblioteca@tre-al.jus.br>
Para:
patrimonio@tre-al.jus.br
Assunto:
PLOA 2019 - LIVROS - RELATÓRIO
Mensagem:
Senhor Chefe,
Tendo em vista que o lançamento de compra de livros, no orçamento anual, fica a cargo do patrimônio e
como temos necessidade de iniciar o processo de aquisição de compras 2019, solicitamos o envio a esta
Biblioteca do relatório Sigepro PLOA 2019 - 4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.
Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Chefe de Seção Substituto.

E-mail SBEA 0486050
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto

Aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico do TribunalRegional Eleitoral de Alagoas no exercício 2019.

2. Quantidade

O material será adquirido na proporção da dotação orçamentária destinada àcontratação.

3.Especificaçãodo Objeto

O material bibliográfico é constituído de livros, mapas, audiovisuais, cd-roms e outros, disponíveis no mercado nacional.

4. Estimativa

ValorGlobal:

R$ 23.182,71 Limite reservado na PLOA 2019, observado omaior desconto ofertado.

Manter atualizado o acervo bibliográﬁco do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, visando proporcionar aos membros e
servidores da Corte informações atuais no âmbito legislativo, administrativo e doutrinário (em matéria jurídica) e de
conhecimentos gerais.

5.Justificativa

Adquirir novos títulos que constituam ferramenta de auxílio à capacitação e ao aperfeiçoamento dos agentes da Justiça
Eleitoral neste Estado.

6. Prazo deEntrega

A entrega do material dar-se-á no prazo de 30 dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento de material.

7.Adjudicação

Global, observado o maior desconto aplicado.

3.4.4.90.52.18 - Material Permanente no Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0027 – Julgamento de Causas e Gestão
8.ClassificaçãoOrçamentária Administrativa - no Estado de Alagoas. PLOA 2019 0403544 , SEI! 0008311-80.2017.6.02.8000.

Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
9. Local deEntrega

Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – AL CEP 57.051-090-Tel.:82-2122-7734
Horário: Segunda à Sexta-feira, das 13 às 19 horas.

10. UnidadeFiscalizadora

Seção de Biblioteca e Editoração – CJD – SJ

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção Substituto, em 15/01/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 15/01/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488044 e o código CRC F6C588B2.

0000135-44.2019.6.02.8000

0488044v2

Termo de Referência SBEA 0488044
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 248 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES
PARA A CONTRATAÇÃO DE
FORNECIMENTO DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO - 2019

1. OBJETIVO

Contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área
jurídica e outras áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício 2019, as aquisições dar-se-ão na proporção do limite de crédito
consignado na respectiva proposta orçamentária, no montante de R$ 23.182,71.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Critérios a serem obedecidos para seleção da empresa vencedora:

Informação 248 (0488059)
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Suprir as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o
fornecimento de livros nacionais, na área jurídica e outras áreas especíﬁcas de
interesse das Unidades do TRE/AL;
Atender à solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados do recebimento da respectiva ordem de fornecimento de
material bibliográfico;
Entregar sempre o material bibliográﬁco em sua edição/tiragem mais atualizada
disponível no mercado, independentemente de indicação de edição/tiragem
anterior na ordem de fornecimento;
Todas as despesas decorrentes da entrega, bem como pelo risco das perdas até
o efetivo recebimento do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada;
Comunicar ao Tribunal, por escrito, quando veriﬁcar condições inadequadas para
o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução
do contrato;
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação das entregas,
apresentando as justiﬁcativas que serão objeto de avaliação do Tribunal, para
efeito de potencial aplicação de multa ou outra sanção administrativa prevista no
contrato;
Em casos excepcionais, devidamente comprovados por meio de documentos
apresentados pela Contratada, poderá ser concedida prorrogação de prazo de
entrega até o limite máximo do término do Contrato, para os itens ainda não
editados, em fase de reimpressão ou esgotados. Após esse prazo, permanecendo
a situação de indisponibilidade do material, considerar-se-á o item
automaticamente cancelado.
Apresentar, juntamente com a nota ﬁscal, os catálogos ou tabelas oﬁciais das
editoras ou das distribuidoras, vigentes no mês do faturamento;
No caso de lançamentos que ainda não constem de catálogos ou tabelas,
apresentar o documento oﬁcial (nota ﬁscal ou fatura) das editoras ou
distribuidoras;
Providenciar a retirada dos itens entregues em desconformidade com o solicitado,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, às expensas da contratada, após ser cientiﬁcado
da não aceitação dos mesmos;
Oferecer
para
livros
nacionais
e/ou
de
estrangeiros, maior desconto sobre o preço do catálogo da editora,

autores

No caso de publicações oﬁciais editadas por órgãos governamentais e fundações,
e publicações comercializadas pelo próprio autor, poderá ser afastada a regra do
desconto desde que a Contratada comprove que tais veículos não oferecem
desconto para livrarias;
Manter a Seção de Biblioteca e Editoração atualizada quanto aos últimos
lançamentos das principais editoras que publicam títulos, cujos assuntos sejam de
interesse do Tribunal;
4. ASSUNTOS DE INTERESSE
Informação 248 (0488059)
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Lista das áreas de conhecimento de interesse dos usuários, que a empresa contratada
deverá dispor para suprir às necessidades do Tribunal:
1. Todos os ramos do Direito
2. Biblioteconomia. Ciência da Informação. Metodologia Científica
3. Ciência Política
4. Auditoria
5. Linguística
6. Informática / Processamento de Dados
7. Medicina
8. Odontologia
9. Enfermagem
10. Contabilidade
11. Finanças
12. Recursos Humanos
13. Administração/ Organização, Sistemas e Métodos
14. Museologia
15. Filosofia/Sociologia
16. Comunicação
17. Editoração
18. Literatura Brasileira,

5. EXPECTATIVA DE RESULTADOS
Maior agilidade nos procedimentos de aquisição de material bibliográﬁco para o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
Acesso permanente aos últimos lançamentos das editoras;
Atualização e incrementação do acervo bibliográﬁco e melhoria na prestação de
serviços aos usuários.
6. RECEBIMENTO DO MATERIAL
O material bibliográﬁco deverá ser entregue na Biblioteca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, na sede do Tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
377, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57051-090, no horário de expediente, das 13 às
Informação 248 (0488059)
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19 horas.
O material entregue será recebido provisoriamente, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade ao pedido veiculado na ordem de fornecimento.
O material será recebido deﬁnitivamente, no prazo máximo de 5 dias úteis,
contado do recebimento provisório, prazo este em que serão aferidas a qualidade
e o quantitativo dos itens entregues.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á após a veriﬁcação dos preços praticados nas editoras ou
no mercado livreiro, no caso de a obra encontrar-se esgotada na editora, no
prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento deﬁnitivo do material
entregue, observando-se o desconto ofertado pela empresa Contratada;
A Contratada deverá apresentar as notas ﬁscais correspondentes aos
fornecimentos, contendo descrição e quantidade dos materiais entregues, bem
como os respectivos valores unitários e totais.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das
demais cominações legais;
Pela inexecução total ou parcial a contratada ﬁcará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do Tribunal, 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;
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados;
A contratada, durante a execução da contratação, ﬁcará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustiﬁcado, até o limite de 5% (dez por
cento) sobre o valor do pedido respectivo;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido
Informação 248 (0488059)
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respectivo, caso o prazo de substituição dos materiais entregues em desconformidade
com as especiﬁcações não seja cumprido, limitada a incidência a 10 dias de atraso
injustificado. Após o 10º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por ocorrências ou período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do
valor total estimado do contrato celebrado.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Tribunal ou cobrado
judicialmente;
A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justiﬁcativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;
O período de atraso será contado em dias corridos;
Na aplicação das penalidades serão observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, e 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;
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção Substituto, em 15/01/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488059 e o código CRC AB3B76D4.

0000135-44.2019.6.02.8000

Informação 248 (0488059)
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Memorando nº 26 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE
Maceió, 15 de janeiro de 2019.
Para:COORDENADORIA DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO - CJD
Assunto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - 2019

Senhora Coordenadora,
Em atenção ao planejamento das ações de interesse da Secretaria Judiciária, na forma
retratada na proposta orçamentária desta Unidade Gestora , encaminhamos a Vossa
Senhoria o anexo Termo de Referência, evento 0488044 Instruções Complementares à
contratação de fornecimento de material, evento 0488059 ,para compor o acervo
bibliográﬁco do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de modo a garantir informações
atualizadas aos usuários da Biblioteca.
Segue ainda espelho do sistema de Proposta Orçamentária 2018, com a indicação dos
créditos consignados para aquisição de material bibliográﬁco (“Livros em Geral”), para
o presente exercício, evento 0403544, SEI! 0008311-80.2017.6.02.8000.
Isto posto, pedimos vênia para sugerir que a presente proposição seja autuada e
submetida à deliberação do Ilmo. Sr. Secretário de Administração, na forma de que
trata a Resolução TRE-AL n.º 14.132/2005, arts. 5º ao 7º.
Respeitosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
SBE

Ciente,
Encaminhem-se os autos a Senhora Secretária Judiciária.
Sâmia Coelho Tenório
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção Substituto, em 15/01/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Memorando 26 (0488060)
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Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 15/01/2019, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488060 e o código CRC AB72541B.

0000135-44.2019.6.02.8000

Memorando 26 (0488060)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
O presente procedimento, oriundo da Coordenadoria de
Jurisprudência e Documentação, versa sobre a contratação
de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros
na área jurídica e outras áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
Com espeque na Resolução nº 14.132/2005, arts. 5º ao 7º,
submeto à essa Secretaria para deliberação.
Atenciosamente,
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Substituta, em 15/01/2019, às 17:48, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488238 e o código CRC B77C8C76.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSJ 0488238

0488238v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.

À Secretaria Judiciária
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.

Senhora Secretária,
Em virtude do disposto no artigo 111, Inciso VI, da
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018, de 09 de julho de 2018,
encaminho os presentes autos para aprovação do Termo de
Referência, evento n.º 0488044.
Após, solicito a devolução do feito a este Gabinete, para
continuidade da instrução.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/01/2019, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488828 e o código CRC A4DC57D7.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0488828

0488828v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Com espeque no artigo 111, Inciso VI, da Resolução TRE/AL nº 15.904, de 09
de julho de 2018, aprovo o Termo de Referência, evento n.º 0488044, oriundo da
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação, o qual versa sobre a contratação
de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e
outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Isto posto, encaminho o presente feito a esssa Secretaria para as
providências que o caso requer.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária, em 17/01/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0489292 e o código CRC 4B9260F4.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSJ 0489292

0489292v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2019.
À Diretoria-Geral
Assunto: Encaminhamento. Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Tratam os presentes autos da aquisição de material
destinado à composição do acervo bibliográﬁco deste Regional,
referente ao exercício de 2019.
O Termo de Referência, confeccionado pela Seção de
Biblioteca e Editoração - SBE, 0488044, foi aprovado pela senhora
Secretária Judiciária, por meio do Despacho GSJ 0489292.
Assim, evoluo o feito à consideração superior de Vossa
Senhoria, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL
nº 15.787, de 15/2/2017.
Por ﬁm, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/01/2019, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da

Despacho GSAD 0491476
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Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0491476 e o código CRC AFD4D84A.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0491476

0491476v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.

Aquiescendo com a proposição do Sr. Secretário de
Administração (0491476) e, considerando o Termo de
Referência (0488044), faço encaminhar os presentes autos à
COMAP para as providências de que trata o art. 8º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/01/2019, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492303 e o código CRC 6E6FB632.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0492303

0492303v1
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E-mail - 0496843
Data de Envio:
05/02/2019 17:03:49
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
atendimento@livrariapracadecasaforte.com.br
licitacao@carlosnetolivros.com.br
eunicelivros@gmail.com
licitacao2@eunicelivros.com.br
livraria.licitacao@terra.com.br
copelli21@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Proposta. Contratação. Material Bibliográfico 2019. TREAL.
Mensagem:
PA 0000135-44.2019.6.02.8000
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar livraria ou distribuidor especializado visando o
fornecimento de livros e outras publicações para o exercício 2019, mediante oferta de MAIOR DESCONTO,
conforme termo de referência e demais especificidades presentes na Informação anexa 248.
Para isto, solicitamos proposta, informando o percentual de desconto ofertado pela empresa para a
contratação em questão.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0488044.html
Informacao_0488059.html

E-mail SEIC 0496843
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E-mail - 0496846
Data de Envio:
05/02/2019 17:07:39
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
atendimento@eunicelivros.com.br
atendimento2@eunicelivros.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta. Contratação. Material Bibliográfico 2019. TREAL.
Mensagem:
PA 0000135-44.2019.6.02.8000
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar livraria ou distribuidor especializado visando o
fornecimento de livros e outras publicações para o exercício 2019, mediante oferta de MAIOR DESCONTO,
conforme termo de referência e demais especificidades presentes na Informação anexa 248.
Para isto, solicitamos proposta, informando o percentual de desconto ofertado pela empresa para a
contratação em questão.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia_0488044.html
Informacao_0488059.html

E-mail SEIC 0496846
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WorldClient

1 de 1

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NG6P0ZDSG7KAA&View=Message...

De:

Pontual Distribuidora <pontualdistribuidora@LIVE.COM>

Para:

"seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>

Data:

05/02/2019 05:44 PM

Assunto:

[seic] Solicitação. Proposta. Contratação. Material Bibliográfico 2019. TREAL.

Boa tarde!

Segue cotação conforme solicitado

Atenciosamente,
Marcelo Silveira

[2] Arquivo: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE_AL.pdf

E-mail Proposta. Pontual Distribuidora. (0496909)

Tamanho: 174k

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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05/02/2019 17:54

Ao

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Proposta de preço

Descrição

Percentual de
Desconto (%)

O material bibliográfico é constituído de livros, mapas, audiovisu
ais, cd-romse outros, disponíveis no mercado nacional.

20%

VALIIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias a contar do aceite da Nota de Empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Seção de Biblioteca e Arquivo (SBARQ).
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos,
seguros, taxas, frete ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer
acréscimos.
Razão Social: PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA.;
CNPJ nº 13.569.390/0001-67;
Endereço: Praça de Casa Forte, 426 - Sl.305 - Casa
Forte, Recife/PE - CEP 52.061-420; Telefone/Fax: (081)
3241.6985 ; E-mail: pontualdistribuidora@live.com;
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0697-1 e
Conta Corrente: 68.002-9

Dados do Representante Legal da
Empresa: Nome: MARCELO MEDEIROS
DA MOTA SILVEIRA
CPF/MF: 641.342.294-72
RG nº 3.108.507 SSP/PE

Recife, 05 de fevereiro de 2019.

PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ 13.569.390/0001-67
MARCELO MEDEIROS DA MOTA SILVEIRA
CPF 641.342.294-72

Praça de Casa Forte, 426 - Sl.305 | Casa Forte, Recife/PE | CEP 52.061-420 | Fone 81 3241.6985

pontualdistribuidora@live.com - CNPJ 13.569.390/0001-67
Anexo Proposta. Pontual Distribuidora- TRE_AL (0496910)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0000135-44.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto

Fontes de Consulta

Aquisição livros com desconto CATMAT: 150515

Valores
obtidos
(percentagem
de desconto)

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

Contrato TRE-AL nº 011/2017

31,48%
38,00%
38,53%

-0,52%
6,00%
6,53%

0,31
0,38
0,39

Proposta Pontual Distribuidora, doc. 0496910

20,00%

-0,12

0,20

Contrato TRE-AL nº 03/2015
Contrato TRE-AL nº 05/2016

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
23,33%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

32,00%

7,47%

0,32

4

ESTIMATIVA
(Preço Unitário)

Total Estimado
(Percentual desconto)

32,00%

32,00%
4

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. Percentual de desconto. (0497994)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 882 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
1. Tratam os autos da aquisição de material destinado a compor o
acervo bibliográﬁco deste Tribunal, exercício 2019, mediante o
critério do maior percentual de desconto, com uma estimativa de
gastos previstos de R$ 23.182,71 (vinte e três mil cento e oitenta e
dois reais e setenta e um centavos), limite reservado na PLOA 2019,
conforme termo de referência 0488044 e instruções complementares
presentes na Informação Nº 248 - SBE 0488059.
2. Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
instrução, despacho GDG 0492303. Seguindo a sistemática adotada
em anos anteriores, utilizamos a média de descontos ofertados nas
03 (três) últimas contratações deste Tribunal acrescida da proposta
enviada pela empresa Pontual Distribuidora, 0496910. Preenchida a
planilha de estimativa de preços 0497994, o desconto global médio
foi estimado em 32,00% (trinta e dois por cento) para aquisição do
objeto.
3- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto
nº
5.450/2005,
com
participação
exclusiva
de
microempresas e empresas de pequeno porte.
4- À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 07/02/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Informação 882 (0497997)
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 07/02/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497997 e o código CRC 4A7DF398.

0000135-44.2019.6.02.8000

Informação 882 (0497997)

0497997v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 882, 0497997, oriunda
da SEIC, encaminho os presentes autos para a deliberação de
Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/02/2019, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498698 e o código CRC 6F813AB7.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0498698

0498698v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2019.

À Secretaria Judiciária
Senhora Secretária,
Antes de dar sequência à instrução necessária à
abertura do certame com vistas à aquisição de material
bibliográﬁco para este Tribunal, solicito a Vossa Senhoria
informar a programação de guarda, uso e distribuição desse
material pela Unidade demandante, considerando o estado
atual das intalações físicas da Biblioteca.
A presente consulta visa a nos anteciparmos a
possíveis problemas que possam advir da entrega do material
sem que tenha sido concluída a recomposição de local
apropriado para sua guarda e conservação.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2019, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499172 e o código CRC B6F7C56C.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0499172

0499172v1
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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 fevereiro de 2019.
Encaminhe-se
os
autos
à
Coordenadoria
de
Jurisprudência e Documentação para informar o solicitado pelo
Senhor Secretário de Administrção no Despacho GSAD (0499172).
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária de Administração

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 11/02/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499445 e o código CRC CE1897B9.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSJ 0499445

0499445v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1018 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD

Senhora Secretária,
Por meio do despacho (0499172), o Senhor Secretário solicita
informações sobre guarda, uso e distribuição do material solicitado
por esta Unidade, objeto do presente procedimento.
É do nosso conhecimento que tramita neste Regional, o
processo administrativo nº 0000985-35.2018.6.02.8000, que trata da
locação de um novo imóvel, situado na Av. Aristeu de Andrade, para
acomodação de todo o acervo bibliográﬁco deste Tribunal. Aﬁnal,
mesmo com tantos avanços tecnológicos, não podemos deixar de
ressaltar a importância de um espaço destinado à biblioteca.
Ademais, caso a negociação não obtenha sucesso, poderemos
acondicionar os novos livros nesta Coordenadoria de Jurisprudência,
visando proporcionar aos servidores, membros e assessores o acesso
a informações atualizadas.
Maceió, 12 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 12/02/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0500437 e o código CRC 3D33BE79.

0000135-44.2019.6.02.8000

Informação 1018 (0500437)

0500437v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Tendo em vista a Informação 1018 (0500437) da Senhora
Coordenadora de Jurisprudência e Documentação, encaminho o
presente feito para as providências que o caso requer.
Atenciosamente,
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 13/02/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0500476 e o código CRC B905C987.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSJ 0500476

0500476v1
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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 2019.

Após os esclarecimentos prestados pela CJD
(0500437), remeto os autos à COFIN, para reserva de crédito,
observando a dotação indicada para a despesa e o regime de
execução da futura compra (por maior desconto),
considerando ainda a Informação 882, da SEIC (0497997).
Após, remeter o feito diretamente à SLC, para
elaborar a minuta do edital, a ser submetida à análise e
aprovação da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505242 e o código CRC 2FD30740.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0505242

0505242v1
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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 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0505242).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/02/2019, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505629 e o código CRC 98799469.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0505629

0505629v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 22/02/2019, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506133 e o código CRC 1492B9D7.

0000135-44.2019.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0506133

0506133v2

SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 30

CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PE n. 92/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/02/2019, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506136 e o código CRC 56170B81.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0506136
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1439 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO
SEI n. 000135-44.2019.6.02.8000
Informação n.º 51/2019

À COFIN,

Senhor Coordenador,

1. Informo que estamos executando o orçamento de 2019 sem levar em conta o
bloqueio de crédito proposto no SEI n. 0008557-42.2018.6.02.8000, uma vez que
ainda não houve manifestação da SAD. Alerto que a Informação 502 da COFIN no
citado SEI (evento 0491537) está defasada, sendo a mais próxima da nossa realidade a
Informação 1190 da SGO contida no evento 0502398 do citado SEI.

Att.

Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/02/2019, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506237 e o código CRC E259EE30.

0000135-44.2019.6.02.8000

Informação 1439 (0506237)

0506237v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

À GSAD,
Atendendo o disposto no despacho GSAD
(0505242), através do evento (0506133), encaminho para
ciência a informação SGO nº 1439 (0506237).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/02/2019, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506277 e o código CRC C4A3E490.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0506277

0506277v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

Ciente da Informação 1439 (0506237), remeto os
presentes autos à SLC, para elaborar a minuta do edital,
devendo atentar-se para a cláusula de julgamento das
propostas para se evitar os questionamentos formulados pelo
fornecedor selecionado na última aquisição de livros.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506612 e o código CRC 35750A64.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0506612

0506612v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0000135-44.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (MAIOR DESCONTO)
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - MAIOR DESCONTO, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área
jurídica e outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive
publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao
presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo contratar livraria ou distribuidor especializado para
fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
2- DO PRAZO DE ENTREGA.
2.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
do recebimento da solicitação efetuada pela Seção de Biblioteca e Editoração.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006.
3.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
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3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que
atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios
previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no site
www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante
e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma
eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto
5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em campo
próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo “descrição
detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública;
b) a descrição do objeto de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no
edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição complementar não
contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as
exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas,
mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz
de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais
serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao
mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação
(Anexo I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
5.9.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou encargo.
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5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio
de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverão
ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço,
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
assim como dados do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone etc), podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, oportunidade
em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto global, que incidirá sobre o
preço dos livros constantes dos catálogos dos respectivos editores.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando
o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento, pelo
sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior desconto,
decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o percentual
médio de desconto encontrado pela Administração, de 32% (trinta e dois por cento), disponível nos
autos do Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000, que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8.6.
Os lances ofertados deverão afetar apenas o percentual de desconto oferecido, não
interferindo no valor total estimado da aquisição, de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)
para o exercício 2018.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção da
seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda
Municipal, por se tratar de aquisição de material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de validade
expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o
encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de
Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07
de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o pregoeiro
deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em consulta ao
SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação
do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC
nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será contado
a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos
de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.3.1. e 9.3.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 9.4.3.
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da
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Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou
com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça impugnatória no
endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de
Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo
após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá
sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá
formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo, apresentar contra-razões
em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam
passíveis de aproveitamento.
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11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao
vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não
houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de
19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato, no
qual constarão todas as especificações do objeto, valor, percentual de desconto, prazo de pagamento,
condições de execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual. Após assinado por ambas as partes, a contratada receberá a Nota de Empenho,
devendo confirmar o seu recebimento.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar a
receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
15.1.
A entrega do material será efetuada em horário de expediente do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados do recebimento da solicitação encaminhada
pela Seção de Biblioteca e Editoração do TRE/AL, na referida Seção, situada na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090, para aceitação e consequente recebimento do
objeto licitado.
15.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do referido material com
as especificações consignadas na proposta de preço;
b)

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

15.3.
O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na
deinadequado
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15.4.
O prazo para a Seção de Biblioteca e Editoração proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
15.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor.
15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo se 10 (dez) dias, substituir o produto adequadamente,
sujeitando-se às sanções administrativas.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota de
empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente a s multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a)
0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do pedido respectivo;
b)
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido respectivo, caso
o prazo de substituição dos materiais entregues em desconformidade com as especificações não
seja cumprido, limitada a incidência a 10 (dez) dias de atraso injustificado. Após o 10º (décimo) dia
será considerada inexecução parcial do contrato;
c)
7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por ocorrências
ou período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d)
20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
e)
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada
ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total estimado do
contrato celebrado.
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16.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá se
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
16.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento
dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.

Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

16.9.
Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à licitante
contratada.
16.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de
Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização
do valor será o IPCA.
16.11.1.
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.
16.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em
especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva devidamente atestada
pelo gestor contratual.
17.2.
O pagamento se dará após a verificação dos preços praticados nas editoras ou no mercado
livreiro no caso da obra se encontrar esgotada na editora, observando-se o desconto ofertado pela
empresa contratada.
17.3.
As notas fiscais correspondentes aos fornecimentos, contendo descrição e quantidade dos
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17.4.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.5.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.6.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
17.7.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
item anterior.
17.8.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios,
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2019, alocados no Programa de
Trabalho – PTRES nº 084621 - Ação orçamentária: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na
Justiça Eleitoral – No Estado de Alagoas, Plano orçamentário: 0001 - Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa, Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Material Permanente).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o
Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
21.8.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste edital.

21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL,
CEP: 57051-090.
21.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.11.

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

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP,
no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.treal.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Instruções Complementares para a Contratação de Fornecimento de Material Bibliográfico;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato.
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº XX/2018

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto

Aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico do TribunalRegional Eleitoral de Alagoas no exercício 2019.

2. Quantidade

O material será adquirido na proporção da dotação orçamentária destinada àcontratação.

3.Especificaçãodo Objeto

O material bibliográfico é constituído de livros, mapas, audiovisuais, cd-romse outros, disponíveis no mercado nacional.

4. Estimativa

ValorGlobal:

R$ 23.182,71 Limite reservado na PLOA 2019, observado omaior desconto ofertado.

Manter atualizado o acervo bibliográfico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, visando proporcionar aos membros e
servidores da Corte informações atuais no âmbito legislativo, administrativo e doutrinário (em matéria jurídica) e de
conhecimentos gerais.
5.Justificativa

Adquirir novos títulos que constituam ferramenta de auxílio à capacitação e ao aperfeiçoamento dos agentes da Justiça
Eleitoral neste Estado.

6. Prazo deEntrega

A entrega do material dar-se-á no prazo de 30 dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento de material.

7.Adjudicação

Global, observado o maior desconto aplicado.

3.4.4.90.52.18 - Material Permanente no Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0027 – Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa - no Estado de Alagoas. PLOA 2019 0403544 , SEI! 0008311-80.2017.6.02.8000.
8.ClassificaçãoOrçamentária

Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

9. Local deEntrega

Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – AL CEP 57.051-090-Tel.:82-2122-7734
Horário: Segunda à Sexta-feira, das 13 às 19 horas.
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10. UnidadeFiscalizadora

Seção de Biblioteca e Editoração – CJD – SJ

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção Substituto, em
15/01/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 15/01/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488044 e o código CRC F6C588B2.
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Anexo I-A
Pregão nº XX/2018

1.

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
- 2019
OBJETIVO
Contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e outras
áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e
oficiais, durante o presente exercício.

2.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o exercício 2019, as aquisições dar-se-ão na proporção do limite de crédito consignado na
respectiva proposta orçamentária, no montante de R$ 23.182,71.

3.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Critérios a serem obedecidos para seleção da empresa vencedora:
Suprir as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o fornecimento de livros
nacionais, na área jurídica e outras áreas específicas de interesse das Unidades do TRE/AL;
Atender à solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento da respectiva ordem de fornecimento de material bibliográfico;
Entregar sempre o material bibliográfico em sua edição/tiragem mais atualizada disponível no mercado,
independentemente de indicação de edição/tiragem anterior na ordem de fornecimento;
Todas as despesas decorrentes da entrega, bem como pelo risco das perdas até o efetivo recebimento
do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada;
Comunicar ao Tribunal, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou a
iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação das entregas, apresentando as justificativas que
serão objeto de avaliação do Tribunal, para efeito de potencial aplicação de multa ou outra sanção
administrativa prevista no contrato;
Em casos excepcionais, devidamente comprovados por meio de documentos apresentados pela
Contratada, poderá ser concedida prorrogação de prazo de entrega até o limite máximo do término do
Contrato, para os itens ainda não editados, em fase de reimpressão ou esgotados. Após esse prazo,
permanecendo a situação de indisponibilidade do material, considerar-se-á o item automaticamente
cancelado.
Apresentar, juntamente com a nota fiscal, os catálogos ou tabelas oficiais das editoras ou das
distribuidoras, vigentes no mês do faturamento;
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No caso de lançamentos que ainda não constem de catálogos ou tabelas, apresentar o documento
oficial (nota fiscal ou fatura) das editoras ou distribuidoras;
Providenciar a retirada dos itens entregues em desconformidade com o solicitado, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, às expensas da contratada, após ser cientificado da não aceitação dos mesmos;
Oferecer para livros nacionais e/ou de autores estrangeiros, maior desconto sobre o preço do catálogo
da editora,
No caso de publicações oficiais editadas por órgãos governamentais e fundações, e publicações
comercializadas pelo próprio autor, poderá ser afastada a regra do desconto desde que a Contratada
comprove que tais veículos não oferecem desconto para livrarias;
Manter a Seção de Biblioteca e Editoração atualizada quanto aos últimos lançamentos das principais
editoras que publicam títulos, cujos assuntos sejam de interesse do Tribunal;
4.

ASSUNTOS DE INTERESSE
Lista das áreas de conhecimento de interesse dos usuários, que a empresa contratada deverá dispor
para suprir às necessidades do Tribunal:

1.

Todos os ramos do Direito

2.

Biblioteconomia. Ciência da Informação. Metodologia Científica

3.

Ciência Política

4.

Auditoria

5.

Linguística

6.

Informática / Processamento de Dados

7.

Medicina

8.

Odontologia

9.

Enfermagem

10.

Contabilidade

11.

Finanças

12.

Recursos Humanos

13.

Administração/ Organização, Sistemas e Métodos

14.

Museologia
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15.

Filosofia/Sociologia

16.

Comunicação

17.

Editoração

18.

Literatura Brasileira,

5.

EXPECTATIVA DE RESULTADOS
Maior agilidade nos procedimentos de aquisição de material bibliográfico para o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;
Acesso permanente aos últimos lançamentos das editoras;
Atualização e incrementação do acervo bibliográfico e melhoria na prestação de serviços aos usuários.

6.

RECEBIMENTO DO MATERIAL
O material bibliográfico deverá ser entregue na Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na
sede do Tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57051-090,
no horário de expediente, das 13 às 19 horas.
O material entregue será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade ao pedido veiculado na ordem de fornecimento.
O material será recebido definitivamente, no prazo máximo de 5 dias úteis, contado do recebimento
provisório, prazo este em que serão aferidas a qualidade e o quantitativo dos itens entregues.

7.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á após a verificação dos preços praticados nas editoras ou no mercado livreiro, no
caso de a obra encontrar-se esgotada na editora, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do
recebimento definitivo do material entregue, observando-se o desconto ofertado pela empresa
Contratada;
A Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes aos fornecimentos, contendo
descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os respectivos valores unitários e totais.
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8.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota de empenho,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato e das demais cominações legais;
Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei
nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do Tribunal, 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;
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a Administração
Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados;
A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 5% (dez por cento) sobre o
valor do pedido respectivo;

a)

0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido respectivo, caso o
prazo de substituição dos materiais entregues em desconformidade com as especificações não seja
cumprido, limitada a incidência a 10 dias de atraso injustificado. Após o 10º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;

b)

7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por ocorrências ou período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;

c)

20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;

d)

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

e)

O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Tribunal ou cobrado judicialmente;
A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, total
ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração;
O período de atraso será contado em dias corridos;
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Na aplicação das penalidades serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e 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;
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO
JUNIOR, Chefe de Seção Substituto, em 15/01/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0488059 e o código CRC AB3B76D4.
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Dados da Empresa:

ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2018
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados do Representante da Empresa:

Dados Bancários da Empresa

Dados do Contato com a Empresa:

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de fornecimento parcelado de livros
na área jurídica e outras áreas específicas de
interesse, inclusive publicações avulsas e
oficiais, para a Biblioteca do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, durante o ano
de 2019, em nome da União, e a empresa
_______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL,
CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de
Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado
nesta Cidade, e a empresa _______________________, situada em ________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por _________________, portador do RG nº
______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento,
mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de livros na área
jurídica e outras áreas específicas de interesse, inclusive publicações avulsas e
oficiais, para a Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o ano
de 2019.
PARÁGRAFO ÚNICO - Assuntos de interesse dos usuários, aos quais a empresa
contratada deverá suprir a Biblioteca:
a) Todos os ramos do Direito
b) Biblioteconomia. Ciência da Informação. Metodologia Científica
c) Ciência Política
d) Auditoria
e) Linguística
f) Informática / Processamento de Dados
g) Medicina
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h) Odontologia
i) Enfermagem
j) Contabilidade
k) Finanças
l) Recursos Humanos
m) Administração/Organização, Sistemas e Métodos
n) Museologia
o) Filosofia/Sociologia
p) Comunicação
q) Editoração
r) Literatura Brasileira
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições
das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os princípios da teoria
geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a resolução do
tribunal Regional Eleitoral de Alagoas n 15.787, de 15/02/2017, disponível no site
www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO
Será deduzido dos preços dos livros nacionais fornecidos, constantes
dos catálogos de preços dos editores ou no mercado livreiro, no caso de a obra se
encontrar esgotada na editora, o desconto de XX% (XXXX) ofertado no Pregão
Eletrônico nº XX/2019.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços deduzidos do desconto já incluem todas as
despesas do fornecimento objeto deste contrato, como: tributos, fretes,
embalagens etc.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O desconto acima não incidirá sobre as publicações
oficiais editadas por órgãos ou entidades governamentais, desde que a Contratada
comprove que tais veículos não oferecem desconto para livrarias.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO
A Contratada deverá fornecer os livros mediante solicitação escrita da Seção de
Biblioteca e Editoração do TRE/AL.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Seção de Biblioteca e Editoração irá discriminar, no
pedido, todos os dados identificadores (título, autor, edição, autor, editora etc.) dos
livros que deverão ser fornecidos pela Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O material bibliográfico deverá ser entregue em sua
edição/tiragem mais atualizada disponível no mercado, independentemente de
indicação de edição/tiragem anterior na ordem de fornecimento
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo máximo de entrega dos livros, contado da
solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, é de 30 (trinta) dias consecutivos
para os títulos disponíveis no mercado de Maceió ou no mercado livreiro nacional
fora de Maceió.
PARÁGRAFO QUARTO – Os livros entregues deverão estar acompanhados dos
respectivos catálogos de preços, devidamente atualizados.
PARÁGRAFO QUINTO – A Contratada deverá manter a Seção de Biblioteca e
Editoração atualizada quanto aos últimos lançamentos das principais editoras que
publicam títulos de interesse da Biblioteca.
PARÁGRAFO SEXTO – A Contratada deverá providenciar a retirada dos itens
entregues em desconformidade com o solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
às expensas da contratada, após ser cientificado da não aceitação dos mesmos.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Todas as despesas decorrentes da entrega, bem como o
risco das perdas até o efetivo recebimento do objeto, são de inteira
responsabilidade da Contratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal
respectiva devidamente atestada pelo gestor contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O pagamento se dará após a verificação dos preços
praticados nas editoras ou no mercado livreiro no caso da obra se encontrar
esgotada na editora, observando-se o desconto ofertado pela empresa contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO pagamento.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do

PARÁGRAFO TERCEIRO pagamento.

Em

nenhuma
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PARÁGRAFO QUARTO A nota fiscal/fatura deverá discriminar os livros
fornecidos, seus preços nas editoras, o percentual de desconto contratado e o
valor total com a dedução pertinente.
PARÁGRAFO QUINTO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções
e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento
não incidam as retenções de que trata o item anterior.
PARÁGRAFO SÉTIMO Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO OITAVO - As notas fiscais correspondentes aos fornecimentos,
contendo descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os
respectivos valores unitários e totais.
CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA
As despesas referentes ao fornecimento objeto deste contrato estão
estimadas em R$ 23.182,71 (vinte e três mil e cento e oitenta e dois reais e
setenta e um centavos) e correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados no Programa
de Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – Custeio e
Investimento; e Elemento de Despesa: Natureza de Despesa 44.90.52 (Material
Permanente), compromissados pela Nota de Empenho nº xxx, de xx de xxx de
2019, no valor de xxx.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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São obrigações da CONTRATADA:
a) Suprir as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o

fornecimento de livros nacionais, na área jurídica e outras áreas específicas de
interesse das Unidades do TRE/AL;
b) Atender à solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, no prazo máximo de

30 (trinta) dias contados do recebimento da respectiva ordem de fornecimento de
material bibliográfico;
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega, bem como
pelo risco das perdas até o efetivo recebimento do objeto pelo Contratante;
c)

d) Entregar

sempre o material bibliográfico em sua edição/tiragem mais
atualizada disponível no mercado, independentemente de indicação de
edição/tiragem anterior na ordem de fornecimento;
e) Comunicar ao Tribunal, por escrito, quando verificar condições inadequadas

para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do contrato;
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação das entregas,
apresentando as justificativas que serão objeto de avaliação do Tribunal, para
efeito de potencial aplicação de multa ou outra sanção administrativa prevista no
contrato;
f)

g) Apresentar, juntamente com a nota fiscal, os catálogos ou tabelas oficiais das

editoras ou das distribuidoras, vigentes no mês do faturamento;

h) No caso de lançamentos que ainda não constem de catálogos ou tabelas,

apresentar o documento
distribuidoras;

oficial

(nota

fiscal

ou

fatura)

das

editoras

ou

Providenciar a retirada dos itens entregues em desconformidade com o
solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, às expensas da contratada, após ser
cientificado da não aceitação dos mesmos;
i)

Apresentar as notas fiscais correspondentes aos fornecimentos, contendo
descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os respectivos valores
unitários e totais;
j)

No caso de publicações oficiais editadas por órgãos governamentais e
fundações, e publicações comercializadas pelo próprio autor, poderá ser afastada a
k)
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regra do desconto desde que a Contratada comprove que tais veículos não
oferecem desconto para livrarias;
Manter a Seção de Biblioteca e Editoração atualizada quanto aos últimos
lançamentos das principais editoras que publicam títulos, cujos assuntos sejam de
interesse do Tribunal;
l)

m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
n) Sujeitar-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE no que diz respeito ao
cumprimento das obrigações contratuais durante a execução do contrato;
o) Fornecer à Administração do CONTRATANTE, durante a vigência contratual,
todas as informações de seu interesse, atendendo às suas solicitações no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das sanções legais e
contratuais cabíveis;
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de
direito público;
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado à contratada, sob pena de rescisão contratual,
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa anuência do TRE/AL.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante se obriga a:
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;
b) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato;
c) Supervisionar e fiscalizar a execução do contrato, por intermédio de gestor, no
caso, a titular da Seção de Biblioteca e Editoração do TRE/AL;
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d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem
como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA
A Contratada deverá entregar os livros na Seção de Biblioteca e
Editoração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da solicitação efetuada pela referida Seção.
PARÁGRAFO ÚNICO
acondicionados.

-

Os

livros

deverão

ser

entregues

apropriadamente

CLÁUSULA DEZ- DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data de
sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar
e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos,
sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial, a contratada ficará
sujeita 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as
dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
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a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 5% (cinco
por cento) sobre o valor do pedido respectivo;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido
respectivo, caso o prazo de substituição dos materiais entregues em
desconformidade com as especificações não seja cumprido, limitada a incidência a
10 (dez) dias de atraso injustificado. Após o 10º (décimo) dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega
do objeto por ocorrências ou período superior ao previsto na alínea “a”, bem como,
a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em caso
de inexecução total da obrigação assumida;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total estimado do contrato celebrado.
PARÁGRAFO QUARTO O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO Na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula 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 comprovados.
PARÁGRAFO SEXTO A contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.
PARÁGRAFO DEZ – 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.
PARÁGRAFO ONZE - 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.
PARÁGRAFO DOZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO TREZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO QUATORZE – Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos
motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do
mesmo.
PARÁGRAFO
Contratada,
direito, até
penalidades

ÚNICO – Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem
o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das
aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos, às condições e
especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos seus anexos, e à
proposta comercial da Contratada evento SEI nº XXXX no Processo SEI nº 000013544.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas
partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1574 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD
Senhor Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
permanente - livros.

Esta Seção elaborou minuta de edital complementando as disposições referentes à
entrega, às sanções administrativas, ao pagamento e às obrigações das partes.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, considerando o que dispõe a
Lei Complementar nº 123/2006.

Ressalto ainda que foram divulgados no edital os preços orçados pela
Administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos
que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado no
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/02/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Coordenador, em 27/02/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508525 e o código CRC CE0BB46D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.

À AJ-DG,
Encaminho os presentes autos para análise da
minuta apresentada (0508525).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509258 e o código CRC ADD7F3FA.
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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 março de 2019.

Senhor Secretário de Administração,

Visando ao aperfeiçoamento da instrução, impende
remeter os presentes autos a essa Unidade, para a
providência relativa ao que prescreve o artigo 7º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, aprovação do termo de
referência, faltante, salvo melhor percepção.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/03/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513560 e o código CRC B18A1C17.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.

Em atenção ao Despacho AJ-DG 0513560, observo
que o termo de referência que serve de anexo à minuta de
evento 0508524 reúne os elementos necessários e suﬁcientes
à caracterização do objeto, razão pelo quel o tenho por apto a
instruir o certame a ser aberto.
Nestes termos, aprovo o TR, que também inclui o
detalhamento indicado como Anexo I-A na referida minuta.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 21:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514429 e o código CRC A21F47C6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000135-44.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO
: AQUISIÇÃO DE LIVROS.

Parecer nº 488 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

O presente procedimento trata da aquisição de
livros, para fornecimento durante este exercício de 2019,
conforme memo nº 26-SBE (0488060) e termo de referência
(0488044), elaborado pela Seção de Biblioteca e Editoração,
constando a informação de existir, na proposta orçamentária
2019, o valor de R$23.182,71 (vinte e três mil cento e oitenta
e dois reais e setenta e um centavos) para a aquisição de
livros em geral, para manter atualizado o acervo bibliográﬁco
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, visando a
proporcionar aos membros e servidores da Corte informações
atuais no âmbito legislativo, administrativo e doutrinário (em
matéria jurídica) e de conhecimentos gerais.
2. DO PROCEDIMENTO

A
Senhora
Secretária
Judiciária,
no
evento 0489292, e o Senhor Secretário de Administração, no
evento 0514429, aprovaram o termo de referência, tendo sido
enviados os autos à SEIC/COMAP, que realizou cotações de
preços (com vistas ao maior desconto), utilizando a média de
descontos ofertados nas três últimas contratações deste
Regional e em proposta obtida, extraindo-se daí o desconto
médio cotado sobre o valor da contratação, da ordem de
32,00% (trinta e dois por cento),
conforme consta na
informação contida no evento 0497997, com sugestão
de realização de procedimento licitatório, modalidade pregão,
na forma eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto no 5.450/2005, além de se
observar as disposições da Lei Complementar nº 123/2006,
bem como orientações da SLTI sobre a aplicação da referida
lei, pelo que entende que a licitação deverá ser realizada com
a participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte.
Na instrução subsequente, que ocorreu no eixo
SAD-SBE, foi
debatido o tema relativo à guarda, uso e
distribuição do material a ser adquirido, face à inexistência de
local físico, nesta data, para tanto.
Após as informações da SBE/SJ (0500437 e
0500476), a SAD (0505242) decidiu pela continuidade do
feito, pelo que foi efetuada a reserva de crédito (0506133)
pela COFIN, bem como elaborada pela SLC minuta do edital e
anexos (0508524), com considerações (0508525) acerca dos
ajustes efetuados na minuta, bem como da exclusividade de
participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme disciplina contida na LC nº 123/2006, e da
divulgação do desconto médio cotado, conforme vem
recomendando o Tribunal de Contas da União.
Em seguida, vieram os autos a esta Assessoria
Jurídica, para o devido parecer, e x vi parágrafo único do art.
38 da Lei n.º 8.666/93.
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Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global (maior desconto).
Este é o resumo dos fatos contidos nos autos,
passando-se a opinar nos termos que seguem, tendo as
unidades competentes veriﬁcado os aspectos administrativos,
técnicos e financeiros da pretendida contratação.
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

De se ressaltar que, consoante o termo de
referência apresentado, a licitação basear-se-á na aceitação da
proposta mais vantajosa para a Administração, que consiste
na busca do maior desconto a ser concedido sobre os preços
dos catálogos das editoras.
Um aspecto que não deve ser olvidado é que,
consoante a inteligência do art. 14 e do inciso I, § 7º do art.
15 da Lei nº 8.666/93, para se efetuar uma compra é
necessária a adequada caracterização do objeto, além da
completa especiﬁcação do bem a ser adquirido. No mesmo
sentido a Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da União:
SÚMULA Nº 177 A deﬁnição precisa e
suﬁciente do objeto licitado constitui
regra indispensável da competição, até
mesmo como pressuposto do postulado de
igualdade entre os licitantes, do qual é
subsidiário o princípio da publicidade,
que envolve o conhecimento, pelos
concorrentes potenciais das condições
básicas da licitação, constituindo, na
hipótese particular da licitação para
compra, a quantidade demandada uma das
especiﬁcações mínimas e essenciais à
definição do objeto do pregão.
Isto posto, poder-se-ia alegar que, no presente
caso, não se observariam tais preceitos, visto não haver a
especificação exata do bem a ser adquirido:
"1- DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objetivo
contratar
livraria
ou
distribuidor
especializado para fornecimento de livros
na área jurídica e outras áreas especíﬁcas
de interesse do Tribunal Regional
Eleitoral
de
Alagoas,
inclusive
publicações avulsas e oﬁciais, durante o
presente exercício."
Contudo, há que se trazer à baila que, em face da
peculiaridade do mercado livreiro, é perfeitamente possível
atender ao que preceitua o ordenamento jurídico, no caso da
aquisição de livros, através da compra de um quantitativo prédeterminado de exemplares, de forma global e, com preço
médio resultante da aplicação de percentual de desconto; não
havendo, assim, quebra da igualdade entre os licitantes, posto
que poderão ofertar seus lances com base nas condições
iniciais dispostas para todos, de forma justa e uniforme.
Sendo assim, as aquisições nos moldes propostos
pelo setor requisitante parecem privilegiar o princípio da
eficiência e da supremacia do Interesse Público.
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
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Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o §1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, como parece ser o
presente caso.
Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente a autorização de abertura da
licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.
Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
e empresas de pequeno porte.
5. DA MINUTA CONTRATUAL

A minuta contratual integrante do edital (0508524)
ora analisada atende às prescrições contidas no art. 55 da Lei
nº 8.666/93, trazendo os elementos necessários para o caso
presente, quais sejam: o objeto e seus elementos
característicos, o regime de execução, o preço e as condições
de pagamento, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a
indicação da classiﬁcação funcional programática, os direitos
e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e
os valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas
na
legislação.
s
anexos
do
edital estão de acordo com as exigências legais.
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina o Processo SEI 000488815.2017.6.02.8000, e de acordo com o Anexo I da Portaria
Presidência
nº
226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU226
(0391129) segue a pertinente lista de verificação:
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Sim
Não Evento

ItemQuestionário

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?
1

2

SIM

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM 0488059

TERMO DE REFERÊNCIA

3

O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
SIM 0488044
que demanda a futura contratação?

4

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

5

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

6

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

N/A

7

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

N/A

8

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

N/A

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

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

O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
19 análise de outras soluções de contratação do serviço?
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Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
20 propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A

O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
21 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 0488044

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

SIM

0489292 e
0514429

PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM 0497997

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

SIM Idem

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

SIM

27

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

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)
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
28 microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
SIM 0508524
cooperativa, em face do valor estimado para o item da contratação?
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
29 prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

30

N/A

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

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%,
31
N/A
relativamente ao objeto da contratação?

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

32

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

N/A

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?

N/A

A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado em
34 planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários N/A
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos
35 os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em N/A
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
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36 lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0508524

37

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

38

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

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?

N/A

42

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

SIM 0508524

SIM idem

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?

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

45

SIM 0508524

SIM

0508524

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

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

SIM idem

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

SIM idem

48

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

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece,
49 quando for o caso, a segregação entre o recebimento provisório e o SIM 0508524
definitivo?

50

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

51

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

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

N/A

N/A

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
53 observadas?

SIM 0508525

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de
a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno
54 Porte e Sociedades Cooperativas?
SIM idem

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art.
34 da Lei nº 11.488/07
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art. 10
55 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
N/A
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exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus
56 anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

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

57

58

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

Próxima
fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05
Consta a publicação do aviso de edital?

Próxima
fase

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

Próxima
fase

59 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e
30, VI, do Decreto nº 5.450/05
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
60 de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção N/A
de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

62

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

63

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

SIM0506133

Próxima
fase

7. CONCLUSÃO

Dessa forma, esta Assessoria Jurídica, na forma do
parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital de
licitação (0508524), na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global - maior desconto,
objetivando
contratar livraria ou distribuidor especializado
para fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas
especíﬁcas de interesse deste Órgão, inclusive publicações
avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/03/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515101 e o código CRC 2CFAEC5F.
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de março de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço global, que visa à contratação
de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros
na área jurídica e outras áreas especíﬁcas de interesse deste
Tribunal, inclusive publicações avulsas e oﬁciais, durante o presente
exercício, nos termos da minuta 0508524, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 488 (0515101).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517285 e o código CRC 4FBFEB37.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000135-44.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

ASSUNTO

: Termo de referência. Aquisição. Livros. Seção de Biblioteca e Editoração – SBE.

Decisão nº 884 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Após apreciar a tramitação do presente feito, constato a sua
plena regularidade. De fato, vislumbro atendidas as exigências da Res.TRE/AL nº 14.132/2005, que disciplina as contratações a serem realizadas por
este Tribunal.
Isso posto, considerando os termos do Parecer 488 (0515101) da
lavra da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, APROVO a minuta do edital
constante do evento 0508524 e, com isso, AUTORIZO a abertura da fase
externa do presente certame na modalidade pregão, na forma eletrônica e do
tipo menor preço global – maior desconto, objetivando contratar o
fornecimento de livros na área jurídica e em outras áreas especíﬁcas,
observados os termos da Informação 248 (0488059) e o valor estipulado de R$
23.182,71 (vinte e três mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e um
centavos), já objeto de pré-empenho (0506133).
Remeta-se à Secretaria de Administração para as providências
cabíveis.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/03/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517862 e o código CRC CAB8AB1F.
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2019.

À
(0517862).

SLC,

para

cumprimento

da

Decisão

884

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/04/2019, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522817 e o código CRC 6C0D824B.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019
PROCESSO Nº: 0000135-44.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
(MAIOR DESCONTO)
Data: 22 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h.
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - MAIOR DESCONTO, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento
de livros na área jurídica e outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a Portaria nº 212,
de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo contratar livraria ou distribuidor especializado para
fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
2- DO PRAZO DE ENTREGA.
2.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da solicitação efetuada pela Seção de Biblioteca e Editoração.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela
Lei Complementar nº 123/2006.
3.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico,
que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
- Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
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sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
“descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública;
b) a descrição do objeto de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as
exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais
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serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou encargo.

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de
pagamento, assim como dados do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone
etc), podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
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7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto global, que incidirá sobre
o preço dos livros constantes dos catálogos dos respectivos editores.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento,
pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior
desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o
percentual médio de desconto encontrado pela Administração, de 32% (trinta e dois por cento),
disponível nos autos do Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000, que de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
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8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8.6.
Os lances ofertados deverão afetar apenas o percentual de desconto oferecido, não
interferindo no valor total estimado da aquisição, de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos
reais) para o exercício 2018.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção da
seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das
Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto
a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de validade
expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o
licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº
12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
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9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível
no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da
LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.3.1. e 9.3.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
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10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça
impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de
Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões,
logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá
sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá
formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo, apresentar contrarazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que
não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522,
de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato,
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, percentual de desconto, prazo de
pagamento, condições de execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual. Após assinado por ambas as partes, a contratada receberá a Nota de
Empenho, devendo confirmar o seu recebimento.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar a
receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
15.1.
A entrega do material será efetuada em horário de expediente do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados do recebimento da solicitação
encaminhada pela Seção de Biblioteca e Editoração do TRE/AL, na referida Seção, situada na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090, para aceitação e
consequente recebimento do objeto licitado.
15.2.

O material será recebido:
a)
provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do referido material
com as especificações consignadas na proposta de preço;
b)
definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

15.3.
O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas
na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para a Seção de Biblioteca e Editoração proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
15.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.
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15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor.
15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo se 10 (dez) dias, substituir o produto
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente a s multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a)
0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do pedido respectivo;
b)
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido respectivo,
caso o prazo de substituição dos materiais entregues em desconformidade com as
especificações não seja cumprido, limitada a incidência a 10 (dez) dias de atraso injustificado.
Após o 10º (décimo) dia será considerada inexecução parcial do contrato;
c)
7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por
ocorrências ou período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d)
20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
e)
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total
estimado do contrato celebrado.
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16.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá se
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
16.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
16.9.
Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à
licitante contratada.
16.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através
de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para
atualização do valor será o IPCA.
16.11.1.
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.
16.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em
até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva devidamente
atestada pelo gestor contratual.
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17.2.
O pagamento se dará após a verificação dos preços praticados nas editoras ou no
mercado livreiro no caso da obra se encontrar esgotada na editora, observando-se o desconto
ofertado pela empresa contratada.
17.3.
As notas fiscais correspondentes aos fornecimentos, contendo descrição e quantidade
dos materiais entregues, bem como os respectivos valores unitários e totais.
17.4.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.5.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.6.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
17.7.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
item anterior.
17.8.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento,
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2019, alocados no
Programa de Trabalho – PTRES nº 084621 - Ação orçamentária: Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa na Justiça Eleitoral – No Estado de Alagoas, Plano orçamentário: 0001 - Julgamento
de Causas e Gestão Administrativa, Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Material Permanente).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.
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21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
21.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.11.

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

21.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Instruções Complementares para a Contratação de Fornecimento de Material
Bibliográfico;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato.
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
Maceió/AL, 03 de abril de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº 15/2018

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto
Aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico do TribunalRegional Eleitoral de
Alagoas no exercício 2019.

2. Quantidade

O material será adquirido na proporção da dotação orçamentária destinada àcontratação.

3.Especificaçãodo Objeto O material bibliográfico é constituído de livros, mapas, audiovisuais, cd-romse outros,
disponíveis no mercado nacional.

4. Estimativa
ofertado.

ValorGlobal:

R$ 23.182,71 Limite reservado na PLOA 2019, observado omaior desconto

Manter atualizado o acervo bibliográfico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, visando
proporcionar aos membros e servidores da Corte informações atuais no âmbito legislativo,
administrativo e doutrinário (em matéria jurídica) e de conhecimentos gerais.
5.Justificativa

Adquirir novos títulos que constituam ferramenta de auxílio
aperfeiçoamento dos agentes da Justiça Eleitoral neste Estado.

à

capacitação

e

6. Prazo de Entrega
A entrega do material dar-se-á no prazo de 30 dias, contados do recebimento da ordem de
fornecimento de material.

7.Adjudicação

8.Classificação
Orçamentária

Global, observado o maior desconto aplicado.

3.4.4.90.52.18 - Material Permanente no Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0027 –
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa - no Estado de Alagoas. PLOA 2019 0403544 ,
SEI! 0008311-80.2017.6.02.8000.
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9. Local de Entrega

16
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Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – AL CEP 57.051-090-Tel.:82-2122-7734 Horário:
Segunda à Sexta-feira, das 13 às 19 horas.

10. UnidadeFiscalizadora

Seção de Biblioteca e Editoração – CJD – SJ

17
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Anexo I-A
Pregão nº 15/2019

1.

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO - 2019
OBJETIVO
Contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e outras
áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações
avulsas e oficiais, durante o presente exercício.

2.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o exercício 2019, as aquisições dar-se-ão na proporção do limite de crédito consignado na
respectiva proposta orçamentária, no montante de R$ 23.182,71.

3.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Critérios a serem obedecidos para seleção da empresa vencedora:
Suprir as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o fornecimento de livros
nacionais, na área jurídica e outras áreas específicas de interesse das Unidades do TRE/AL;
Atender à solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento da respectiva ordem de fornecimento de material bibliográfico;
Entregar sempre o material bibliográfico em sua edição/tiragem mais atualizada disponível no
mercado, independentemente de indicação de edição/tiragem anterior na ordem de fornecimento;
Todas as despesas decorrentes da entrega, bem como pelo risco das perdas até o efetivo
recebimento do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada;
Comunicar ao Tribunal, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou
a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação das entregas, apresentando as justificativas
que serão objeto de avaliação do Tribunal, para efeito de potencial aplicação de multa ou outra
sanção administrativa prevista no contrato;
Em casos excepcionais, devidamente comprovados por meio de documentos apresentados pela
Contratada, poderá ser concedida prorrogação de prazo de entrega até o limite máximo do término
do Contrato, para os itens ainda não editados, em fase de reimpressão ou esgotados. Após esse
prazo, permanecendo a situação de indisponibilidade do material, considerar-se-á o item
automaticamente cancelado.
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Apresentar, juntamente com a nota fiscal, os catálogos ou tabelas oficiais das editoras ou das
distribuidoras, vigentes no mês do faturamento;
No caso de lançamentos que ainda não constem de catálogos ou tabelas, apresentar o documento
oficial (nota fiscal ou fatura) das editoras ou distribuidoras;
Providenciar a retirada dos itens entregues em desconformidade com o solicitado, no prazo de 10
(dez) dias úteis, às expensas da contratada, após ser cientificado da não aceitação dos mesmos;
Oferecer para livros nacionais e/ou de autores estrangeiros, maior desconto sobre o preço do
catálogo da editora,
No caso de publicações oficiais editadas por órgãos governamentais e fundações, e publicações
comercializadas pelo próprio autor, poderá ser afastada a regra do desconto desde que a
Contratada comprove que tais veículos não oferecem desconto para livrarias;
Manter a Seção de Biblioteca e Editoração atualizada quanto aos últimos lançamentos das
principais editoras que publicam títulos, cujos assuntos sejam de interesse do Tribunal;
4.

ASSUNTOS DE INTERESSE
Lista das áreas de conhecimento de interesse dos usuários, que a empresa contratada deverá
dispor para suprir às necessidades do Tribunal:

1.

Todos os ramos do Direito

2.

Biblioteconomia. Ciência da Informação. Metodologia Científica

3.

Ciência Política

4.

Auditoria

5.

Linguística

6.

Informática / Processamento de Dados

7.

Medicina

8.

Odontologia

9.

Enfermagem

10.

Contabilidade

11.

Finanças

12.

Recursos Humanos

13.

Administração/ Organização, Sistemas e Métodos

19
Edital do PE nº 15/2019 (0523906)

SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 99

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
14.

Museologia

15.

Filosofia/Sociologia

16.

Comunicação

17.

Editoração

18.

Literatura Brasileira,

5.

EXPECTATIVA DE RESULTADOS
Maior agilidade nos procedimentos de aquisição de material bibliográfico para o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;
Acesso permanente aos últimos lançamentos das editoras;
Atualização e incrementação do acervo bibliográfico e melhoria na prestação de serviços aos
usuários.

6.

RECEBIMENTO DO MATERIAL
O material bibliográfico deverá ser entregue na Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
na sede do Tribunal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió, Alagoas, CEP:
57051-090, no horário de expediente, das 13 às 19 horas.
O material entregue será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade ao pedido veiculado na ordem de fornecimento.
O material será recebido definitivamente, no prazo máximo de 5 dias úteis, contado do
recebimento provisório, prazo este em que serão aferidas a qualidade e o quantitativo dos itens
entregues.

7.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á após a verificação dos preços praticados nas editoras ou no mercado
livreiro, no caso de a obra encontrar-se esgotada na editora, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados do recebimento definitivo do material entregue, observando-se o desconto ofertado pela
empresa Contratada;
A Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes aos fornecimentos, contendo
descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os respectivos valores unitários e
totais.
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8.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota de
empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo
de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais;
Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas na
Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do Tribunal, 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;
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a Administração
Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados;
A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 5% (dez por cento) sobre
o valor do pedido respectivo;

a)

0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido respectivo, caso o
prazo de substituição dos materiais entregues em desconformidade com as especificações não seja
cumprido, limitada a incidência a 10 dias de atraso injustificado. Após o 10º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;

b)

7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por ocorrências ou
período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;

c)

20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;

d)

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

e)

O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo Tribunal ou cobrado judicialmente;
A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos materiais,
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administração;
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O período de atraso será contado em dias corridos;
Na aplicação das penalidades serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e
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;
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:

Dados do Representante da Empresa:

Dados Bancários da Empresa

Dados do Contato com a Empresa:
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Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de fornecimento parcelado de
livros na área jurídica e outras áreas
específicas
de
interesse,
inclusive
publicações avulsas e oficiais, para a
Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, durante o ano de 2019, em
nome da União, e a empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por _________________, portador do RG nº
______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento,
mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de livros na
área jurídica e outras áreas específicas de interesse, inclusive publicações
avulsas e oficiais, para a Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
durante o ano de 2019.
PARÁGRAFO ÚNICO - Assuntos de interesse dos usuários, aos quais a empresa
contratada deverá suprir a Biblioteca:
a) Todos os ramos do Direito
b) Biblioteconomia. Ciência da Informação. Metodologia Científica
c) Ciência Política
d) Auditoria
e) Linguística
f) Informática / Processamento de Dados
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g) Medicina
h) Odontologia
i) Enfermagem
j) Contabilidade
k) Finanças
l) Recursos Humanos
m) Administração/Organização, Sistemas e Métodos
n) Museologia
o) Filosofia/Sociologia
p) Comunicação
q) Editoração
r) Literatura Brasileira
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a resolução do tribunal Regional Eleitoral de Alagoas n 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO
Será deduzido dos preços dos livros nacionais fornecidos,
constantes dos catálogos de preços dos editores ou no mercado livreiro, no
caso de a obra se encontrar esgotada na editora, o desconto de XX% (XXXX)
ofertado no Pregão Eletrônico nº 15/2019.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços deduzidos do desconto já incluem todas as
despesas do fornecimento objeto deste contrato, como: tributos, fretes,
embalagens etc.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O desconto acima não incidirá sobre as publicações
oficiais editadas por órgãos ou entidades governamentais, desde que a
Contratada comprove que tais veículos não oferecem desconto para livrarias.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO FORNECIMENTO
A Contratada deverá fornecer os livros mediante solicitação escrita da Seção
de Biblioteca e Editoração do TRE/AL.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Seção de Biblioteca e Editoração irá discriminar, no
pedido, todos os dados identificadores (título, autor, edição, autor, editora
etc.) dos livros que deverão ser fornecidos pela Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O material bibliográfico deverá ser entregue em sua
edição/tiragem mais atualizada disponível no mercado, independentemente de
indicação de edição/tiragem anterior na ordem de fornecimento
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo máximo de entrega dos livros, contado da
solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, é de 30 (trinta) dias
consecutivos para os títulos disponíveis no mercado de Maceió ou no mercado
livreiro nacional fora de Maceió.
PARÁGRAFO QUARTO – Os livros entregues deverão estar acompanhados dos
respectivos catálogos de preços, devidamente atualizados.
PARÁGRAFO QUINTO – A Contratada deverá manter a Seção de Biblioteca e
Editoração atualizada quanto aos últimos lançamentos das principais editoras
que publicam títulos de interesse da Biblioteca.
PARÁGRAFO SEXTO – A Contratada deverá providenciar a retirada dos itens
entregues em desconformidade com o solicitado, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, às expensas da contratada, após ser cientificado da não aceitação dos
mesmos.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Todas as despesas decorrentes da entrega, bem como o
risco das perdas até o efetivo recebimento do objeto, são de inteira
responsabilidade da Contratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da
Nota Fiscal respectiva devidamente atestada pelo gestor contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O pagamento se dará após a verificação dos preços
praticados nas editoras ou no mercado livreiro no caso da obra se encontrar
esgotada na editora, observando-se o desconto ofertado pela empresa
contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO pagamento.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
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PARÁGRAFO TERCEIRO pagamento.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de

PARÁGRAFO QUARTO A nota fiscal/fatura deverá discriminar os livros
fornecidos, seus preços nas editoras, o percentual de desconto contratado e o
valor total com a dedução pertinente.
PARÁGRAFO QUINTO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
PARÁGRAFO SÉTIMO Havendo atraso no pagamento, o valor devido
deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO OITAVO - As notas fiscais correspondentes aos fornecimentos,
contendo descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os
respectivos valores unitários e totais.
CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA
As despesas referentes ao fornecimento objeto deste contrato estão
estimadas em R$ 23.182,71 (vinte e três mil e cento e oitenta e dois reais e
setenta e um centavos) e correrão à conta dos recursos orçamentários
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados
no Programa de Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – Custeio e Investimento; e Elemento de Despesa: Natureza de

Edital do PE nº 15/2019 (0523906)

SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 108

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Despesa 44.90.52 (Material Permanente), compromissados pela Nota de
Empenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de xxx.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Suprir as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o

fornecimento de livros nacionais, na área jurídica e outras áreas específicas de
interesse das Unidades do TRE/AL;
b) Atender à solicitação da Seção de Biblioteca e Editoração, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da respectiva ordem de
fornecimento de material bibliográfico;
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega, bem
como pelo risco das perdas até o efetivo recebimento do objeto pelo
Contratante;
c)

d) Entregar sempre o material bibliográfico em sua edição/tiragem mais

atualizada disponível no mercado, independentemente de indicação de
edição/tiragem anterior na ordem de fornecimento;
e) Comunicar

ao Tribunal, por escrito, quando verificar condições
inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do contrato;
Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação das entregas,
apresentando as justificativas que serão objeto de avaliação do Tribunal, para
efeito de potencial aplicação de multa ou outra sanção administrativa prevista
no contrato;
f)

g) Apresentar, juntamente com a nota fiscal, os catálogos ou tabelas oficiais

das editoras ou das distribuidoras, vigentes no mês do faturamento;

h) No caso de lançamentos que ainda não constem de catálogos ou tabelas,

apresentar o documento oficial (nota fiscal ou fatura) das editoras ou
distribuidoras;
Providenciar a retirada dos itens entregues em desconformidade com o
solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, às expensas da contratada, após
ser cientificado da não aceitação dos mesmos;
i)
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Apresentar as notas fiscais correspondentes aos fornecimentos, contendo
descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os respectivos
valores unitários e totais;
j)

No caso de publicações oficiais editadas por órgãos governamentais e
fundações, e publicações comercializadas pelo próprio autor, poderá ser
afastada a regra do desconto desde que a Contratada comprove que tais
veículos não oferecem desconto para livrarias;
k)

Manter a Seção de Biblioteca e Editoração atualizada quanto aos últimos
lançamentos das principais editoras que publicam títulos, cujos assuntos
sejam de interesse do Tribunal;
l)

m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
n) Sujeitar-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE no que diz respeito ao
cumprimento das obrigações contratuais durante a execução do contrato;
o) Fornecer à Administração do CONTRATANTE, durante a vigência contratual,
todas as informações de seu interesse, atendendo às suas solicitações no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das
sanções legais e contratuais cabíveis;
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis
com o regime de direito público;
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado à contratada, sob pena de rescisão contratual,
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia
e expressa anuência do TRE/AL.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante se obriga a:
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;
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b) Comunicar imediatamente à Contratada
manifestada na execução do contrato;

qualquer

irregularidade

c) Supervisionar e fiscalizar a execução do contrato, por intermédio de gestor,
no caso, a titular da Seção de Biblioteca e Editoração do TRE/AL;
d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada,
bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA
A Contratada deverá entregar os livros na Seção de Biblioteca e
Editoração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitação efetuada
pela referida Seção.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os livros deverão ser entregues apropriadamente
acondicionados.
CLÁUSULA DEZ- DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data
de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial, a contratada ficará
sujeita 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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à contratada juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do pedido respectivo;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do pedido
respectivo, caso o prazo de substituição dos materiais entregues em
desconformidade com as especificações não seja cumprido, limitada a
incidência a 10 (dez) dias de atraso injustificado. Após o 10º (décimo) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso
de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na
entrega do objeto por ocorrências ou período superior ao previsto na alínea
“a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total estimado do contrato celebrado.
PARÁGRAFO QUARTO O valor da multa, apurado após regular
procedimento
administrativo,
será
descontado
dos
pagamentos
eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO Na aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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
comprovados.
PARÁGRAFO SEXTO A contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
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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.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à contratada.
PARÁGRAFO DEZ – 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.
PARÁGRAFO ONZE - 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.
PARÁGRAFO DOZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO TREZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO QUATORZE – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos, às
condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 15/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Contratada evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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EDITAL Nº 13 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

PROCESSO Nº: 0000135-44.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (MAIOR DESCONTO)
Data: 22 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h.
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - MAIOR DESCONTO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando contratar livraria
ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e
outras áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicase ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.
1- DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo contratar livraria ou
distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e
outras áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.
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2- DO PRAZO DE ENTREGA.
2.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados do recebimento da solicitação efetuada pela Seção de
Biblioteca e Editoração.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
3.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
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3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
no site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
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verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo “descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) a descrição do objeto de acordo com os Anexos I e I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identiﬁcação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identiﬁcar o licitante. Esta identiﬁcação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
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5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências veriﬁcadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexo I e I-A) e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, assim como dados
do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone etc),
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
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6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto
global, que incidirá sobre o preço dos livros constantes dos catálogos
dos respectivos editores.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
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acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de maior desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite mínimo, o percentual médio de desconto encontrado pela
Administração, de 32% (trinta e dois por cento), disponível nos autos do
Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000, que de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de desconto
superior.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o maior desconto e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro
divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
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8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido desconto melhor.
8.6.
Os lances ofertados deverão afetar apenas o percentual de
desconto oferecido, não interferindo no valor total estimado da aquisição, de
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) para o exercício 2018.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no
momento
da
elaboração
e
envio
da
proposta,
conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência
habilitação da empresa;

de

fatos

supervenientes

impeditivos

à

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
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9.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
9.3.1. e 9.3.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.

Os

licitantes

que
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quaisquer

dos

documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
10.1.
Até dois dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando a peça impugnatória no endereço eletrônico slc@treal.jus.br .
10.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).
10.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão,
no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
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11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, no qual constarão todas as especiﬁcações do objeto, valor,
percentual de desconto, prazo de pagamento, condições de execução em
conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, assinar o instrumento contratual. Após assinado por ambas as
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partes, a contratada receberá a Nota de Empenho, devendo conﬁrmar o seu
recebimento.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não ﬁzer a comprovação referida
no item 14.3. ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o
instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
15.1.
A entrega do material será efetuada em horário de expediente do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 30 dias corridos,
contados do recebimento da solicitação encaminhada pela Seção de Biblioteca
e Editoração do TRE/AL, na referida Seção, situada na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090, para aceitação e
consequente recebimento do objeto licitado.
15.2.

O material será recebido:

a)
provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade do
referido material com as especificações consignadas na proposta de preço;
b)
deﬁnitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
15.3.
O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
15.4.
O prazo para a Seção de Biblioteca e Editoração proceder às
veriﬁcações, após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis,
quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do
fornecimento.
15.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
15.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
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15.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo se 10
(dez) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ﬁcará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as
dos pagamentos a serem efetuados.
16.4.
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ﬁcará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a)
0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustiﬁcado, até o limite de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do pedido respectivo;
b)
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
pedido respectivo, caso o prazo de substituição dos materiais entregues em
desconformidade com as especiﬁcações não seja cumprido, limitada a
incidência a 10 (dez) dias de atraso injustiﬁcado. Após o 10º (décimo) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c)
7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do pedido respectivo, em caso
de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na
entrega do objeto por ocorrências ou período superior ao previsto na alínea
“a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustiﬁcado
estabelecido na alínea “b”;
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d)
20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para a contratação,
em caso de inexecução total da obrigação assumida;
e)
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total estimado do contrato celebrado.
16.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
16.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
16.7.
A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
16.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.
16.9.
Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à licitante contratada.
16.11.
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.
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16.11.1.
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.
16.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento deﬁnitivo
da Nota Fiscal respectiva devidamente atestada pelo gestor contratual.
17.2.
O pagamento se dará após a veriﬁcação dos preços praticados nas
editoras ou no mercado livreiro no caso da obra se encontrar esgotada na
editora, observando-se o desconto ofertado pela empresa contratada.
17.3.
As notas ﬁscais correspondentes aos fornecimentos, contendo
descrição e quantidade dos materiais entregues, bem como os respectivos
valores unitários e totais.
17.4.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.5.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.6.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
17.7.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
17.8.

Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
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de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício de 2019, alocados no Programa de Trabalho – PTRES nº
084621 - Ação orçamentária: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na
Justiça Eleitoral – No Estado de Alagoas, Plano orçamentário: 0001 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa, Natureza da Despesa nº
44.90.52 (Material Permanente).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
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21.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
21.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
21.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
21.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
21.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
21.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
21.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
21.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.12.

Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
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10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 21.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Instruções Complementares para a Contratação de Fornecimento
de Material Bibliográfico;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato.
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 03 de abril de 2019.

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

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO
DOCUMENTO 0523906.
Em 03 de abril de 2019.
0000135-44.2019.6.02.8000
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Seção 3

ISSN 1677-7069

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

Nº 66, sexta-feira, 5 de abril de 2019

Acordo Coletivo de Trabalho AC000012/2018, a repactuação do valor contratado, com
efeitos financeiros a partir de 01/06/2018. Novo valor mensal: R$ 5.495,78 (cinco mil e
quatrocentos e noventa e cinco e setenta e oito reais). Data de assinatura: 03/04/2019.
Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, e Diones Cley da
Silva, presentante da Contratada.
brunabr

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Espécie: Extrato de termo de credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25,
caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0002743-10.2019.4.01.8000 . Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
7885281/2019. Credenciada: Clínica Galeno Serviços Médicos Ltda.. Objeto: Prestação, pela
Credenciada, de serviços de assistência à saúde. Assinatura: 03/04/2019. Assina pelo TRF
1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Vinicius Bregion
de Godoy, Administrador.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 70002
Nº Processo: 0003736-22.2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura e eventual aquisição de materiais de consumo de TI.
ferramentas em geral, etc., com conforme as especificações contidas no Anexo I (Termo de
Referência), que integra este ato convocatório. Para elaboração de suas propostas, os
licitantes deverão observar exclusivamente a descrição do objeto definida no edital, que
sempre prevalecerá em face das especificações vinculadas aos CATMATs.. Total de Itens
Licitados: 31. Edital: 05/04/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av.
Antônio
da
Rocha
Viana,
Bosque
Rio
Branco/AC
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00015-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 05/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/014. Objeto: Aquisição de material de consumo expediente,
através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 75. Edital: 05/04/2019
das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00005-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 05/04/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/04/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNA SILVA BRASIL
Técnica Judiciária
(SIASGnet - 04/04/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 03/04/2019) 90028-00001-2019NE000298
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 70011

Processo nº TRF2-EOF-2018/0496. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para copa e
cozinha (açucareiro, bandeja, colheres, copo de vidro, facas, filtros de papel, garfos, garrafa
térmica, guardanapo de papel, pratos e xícaras), através do Sistema de Registro de Preços.
O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte
maneira: a) Item 9 à empresa DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA.; b) Item 11 à empresa
COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.; c) Itens 3, 4 e 5 à empresa
DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI; d) Itens 17 e 18 à
empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI; e) Itens 8 e 12 à empresa FABIANA RODRIGUES
PEREIRA 07214454629; f) Item 14 à empresa LINE MED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI;
g) Itens 1, 2, 6 e 7 à empresa CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA.; h) Itens 13, 15 e 16 à
empresa EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 91884608000; i) Item 10 à empresa COCARI COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL.

Nº Processo: 0000135-44.2019. Objeto: Contratar livraria ou distribuidor especializado para
fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas específicas de interesse do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente
exercício.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00015-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 05/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 04/04/2019) 70011-00001-2019NE000032

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

(SIDEC - 04/04/2019)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2019

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 01/2019 (0000043-39.2019.6.03.8000) que tem
por objeto a contratação POR PREÇO GLOBAL, DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO,
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS DE QUALIDADE E
EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DA ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO
EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO DO TRE-AP, LOCALIZADA EM MACAPÁ-AP, DE ACORDO COM
PROJETOS, DETALHES E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAPÁ

Processo nº TRF2-EOF-2019/00013. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de seguro total para 04 (quatro) veículos oficiais que compõem a frota deste E.
Tribunal. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à
empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro
Substituto

Macapá-AP, 2 de abril de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

(SIDEC - 04/04/2019)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa GCC - COMERCIAL E SERVIÇOS
P/ESCRITÓRIO EIRELI - ME para eventual aquisição de capas para processo, envelopes,
bloco de anotações timbrado e etiquetas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007. PAD: 10508/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na
Imprensa Oficial. ASSINATURA: 01/04/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA, e o Sr. Gabriel Correa Chaves, pelo Fornecedor.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 02/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: FVR SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Fornecimento de microcomputadores do tipo "Allin-One" para exibição de conteúdo digital interativo, incluindo garantia pelo período de, no
mínimo, 3 anos. ORIGEM: PE nº 02/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 85373, ND - 4490.52
e 2019NE500715, de 22/01/2019. PREÇO TOTAL: R$ 31.002,00. VIGÊNCIA: 23.01.2019 a
23.04.2019. PA: 0011502-13.2018. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 22.01.2019.

.

.

Item
10

Especificação

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

Envelope pardo

50.000

R$ 0,27

Marca / Modelo: Agaprint

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO nº 09/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: RUMO ENGENHARIA
LTDA. OBJETO: recuperação de patologias existentes na escadaria principal do prédio-sede
do TRF4. ORIGEM: PE 09/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 085371, NDs - 3390.30 e
3390.39, 2019NE500717 e 718. PREÇO TOTAL: R$ 403.999,99. VIGÊNCIA: 02.04.2019 a
02.01.2020. PA: 0011122-87.2018. ASSINATURA: Letícia Pereira Carello, Diretora Geral, em
exercício, em 02.04.2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa AUDICEU DE SOUZA SANTOS para
eventual aquisição de capas para processo, envelopes, bloco de anotações timbrado e
etiquetas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13
e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PAD: 10508/2018. VIGÊNCIA:
12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
01/04/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Osmar
Andrade de Oliveira Júnior, pelo Fornecedor.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n.º 0003028-69.2018.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 07/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: VIVACE ENGENHARIA LTDA. - ME, CNPJ sob o n.° 27.799.059/0001-48.
Objeto: Reforma do Posto de Atendimento ao Eleitor (PAE), no município de Rodrigues
Alves - AC, com adequações dos espaços e das instalações, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão eletrônico nº
9/2019. Valor: R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais). Vigência: 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de sua publicação. Prazo de execução: 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. Dotação orçamentária: Ação 20GP; Natureza da Despesa - 33.90.39.16; Plano Interno - AIEF MANPRE. Fundamento
Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 03/04/2019. Signatários:
Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, e José Lucas do Nascimento,
representante da Contratada.

.

.

Especificação

1.

Capas para
Sintético

Processo

Qtd. Total Estimada

Capas para
Sintético

Processo

Capas para
Sintético

Processo

Capas para
Sintético

Processo

Capas para
Sintético

Processo

Capas para
Sintético

Processo

em

Papel 10.000

Preço Unitário
R$1,90

Marca / Modelo: CRIATIVA
.

2.

em

Papel 12.500

R$1,85

Marca / Modelo: CRIATIVA
.

3.

em

Papel 20.000

R$1,90

Marca / Modelo: CRIATIVA
.

4.

em

Papel 10.000

R$1,90

Marca / Modelo: CRIATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

.

Processo (SEI) n.º 0003348-22.2018.6.01.8000. Sexto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
18/2015. Contratante: TRE/AC. Contratada: Vieira e Gomes LDTA- EPP, CNPJ nº
05.910.642/0001-41. Objeto: Promover, com fundamento no art. 12 do Decreto n.º
9.507/2018, c/c a Cláusula Sétima do instrumento contratual (item 7.2, alínea "b") e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019040500140

Item

5.

em

Papel 20.000

R$1,90

Marca / Modelo: CRIATIVA
.

6.

em

Papel 10.000

R$1,90

Marca / Modelo: CRIATIVA

140

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0525137)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Publicação do edital na Transparência (0525152)

http://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licita...
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Publicação do edital na Transparência (0525152)

http://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licita...
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Publicação do edital na Transparência (0525152)

http://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licita...
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Publicação do edital na Transparência (0525152)

http://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licita...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.

À CPREG,
certame.

Ao Pregoeiro João Hermínio, para realização do

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/04/2019, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525154 e o código CRC 65B6D61A.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0525154

0525154v1
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bqrq´µp¶tpèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod
`pqrstquvq
MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
YTHZQI[\TMG]]J[GPTMI^I\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LMLMLMPGMIJMNNXNWxUVV|X
M
MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
\\_{xx]IJX\RI
G^XZ]XRx]IJxHT[\RT^GPTRI\IR[TX__GHGTPTHZQI[\THT[}IRJRJ
PTRGTGHI]]TI\IR[TVMJ[}TRQG[PTMTMHKPJTMIRJ}JHGPTRM
MIMTMHKPJTMMa·X
M

¸#"(-"-$̧"'0,¹*+-$º$»¼½$º$¾¸¿%À

x¡MMVONONVOMM£TR\GRJGM£RI]JP[HJGM
£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡x£x¦£
M°M£Y ¥¡MY°M¡²Á¥M¦°¥M¡°MY M¦°LM[TMZ]TMPG]MG\RJZJS«I]M¬ZIM^IM]±TMHT[}IRJPG]M_I^TMGR\JTMy~LMJ[HJ]TMLMPGM
IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIMZ^TMPIMUVVUL
M
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494:445568 16;16 
<=>6 ?76@67;<@678A2 126 662121 27B12=AC88DDD464E64?
Portaria PREGOEIROS (0530748)

SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 144

012456789 256

8845  2 4567

1

EFGHIJFK
LL
MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F^FEL^F_FEEML`MJMI`MabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL^MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL`cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
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MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMW^G_W`aJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEW`aJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFW^KLWK^GEGHW`aJbK
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EJXgJFZMKWFHiKxlbKbK[bKLWKrMGKxxi¡xqeddvi
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hHHOqqNMGiHFM¢
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EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd¢vyiedxivideiykdxbKopmUr¼p
jFHiKxliKMNGRXWFKWKNMFPGLJFWKjºprrpKjr¼pmKopmbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXW^GNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
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¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXW^Kp^MGHJFW^KLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK^MRWGNKMK
FMRY^WZMXHWFMNKLJKNMYKHGHY^WFi
jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
WEMGbKxyKLMKZWF`JKLMKedxiK
K
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Rua: Maria Jose, 306  Bela Vista  São Paulo
Email: licitacao@eunicelivros.com.br licitacao2@eunicelivros.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019
PROPOSTA COMERCIAL

Dados da Empresa
Razão Social: Eunice Maria Gonçalves de Oliveira / CNPJ/MF: 11.311.279/0001-40
Endereço: Rua Maria José 306 – Bela vista / CEP: 01324-010 Cidade: São Paulo UF: SP
Tel/Fax: (11) 3101-5816 - E-mail: licitacao@eunicelivros.com.br / licitacao2@eunicelivros.com.br
Banco: Santander Agência: 4252 nº c/c: 13003233-2
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública.
Local de entrega: Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- Avenida Aristeu de Andrade, 377,
Farol, Maceió – AL CEP 57.051-090
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da respectiva ordem de fornecimento de
material bibliográfico

Fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas específicas de interesse do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o
presente exercício.

São Paulo, 23 de abril de 2019.

_______________________________
Isabel Cristina Franco
RG: 42.051.897-6
CPF: 297.457.988-43
Cargo: Auxiliar de licitação
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Pregão Eletrônico
70011 .152019 .5403 .5131 .1597651

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2019
Às 14:00 horas do dia 23 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 120/20169 de 20/03/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo nº 0000135-44.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2019. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e
outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e
oficiais, durante o presente exercício.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas
no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: LIVRO
Descrição Complementar: LIVRO, NOME LIVRO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: COLEÇÃO
Valor estimado: R$ 23.182,7100
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, pelo melhor lance de 36,1000 % (valor com
desconto: R$ 14.813,7517) .
Histórico
Item: 1 - LIVRO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade Desconto
ME/EPP ME/EPP/COOP

01.864.782/0001-70 LIVRARIA
LITUDO LTDA

Sim

Sim

1

Valor com
Desconto

Data/Hora
Registro

20,0000 % R$ 18.546,1680 10/04/2019
09:44:13

Marca: livro
Fabricante: varios
Modelo / Versão: impresso
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, NOME LIVRO

03.549.389/0001-17 LIVRARIA E
DISTRIBUIDORA
MENTE SANA
EIRELI

Sim

Sim

1

11,0000 % R$ 20.632,6119 23/04/2019
10:47:21

Marca: Marcas Diversas
Fabricante: Fabricantes Diversos
Modelo / Versão: Modelos Diversos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, NOME LIVRO

62.328.984/0001-91 EDITORA
IRACEMA LTDA

Sim

Sim

1

10,0000 % R$ 20.864,4390 09/04/2019
09:49:43

Marca: DIVERSAS MARCAS
Fabricante: DIVERSOS FABRICANTES
Modelo / Versão: ULTIMA EDIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVERSAS MARCAS DE LIVROS, CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 15/2019 ANEXO I-A ITEM 4 DO EDITAL.

13.057.768/0001-43 TERRITORIO DO
LIVRO
COMERCIO DE
LIVROS LTDA.

Sim

Sim

1

5,0000 % R$ 22.023,5745 17/04/2019
19:58:32

Marca: Conforme Edital
Fabricante: Conforme Edital
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Modelo / Versão: Conforme Edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Pregão tem por objetivo contratar livraria ou
distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas específicas de interesse
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais, durante o presente
exercício.

30.994.136/0001-25 PAULA CAMPOS
ESCARIZ MELO
EIRELI

Sim

Sim

1

5,0000 % R$ 22.023,5745 18/04/2019
15:41:19

Marca: DIVERSOS
Fabricante: DIVERSOS
Modelo / Versão: DIVERSOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O material bibliográfico é constituído de livros, mapas,
audiovisuais, cd-romse outros, disponíveis no mercado nacional.

11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA
GONCALVES DE
OLIVEIRA

Sim

Sim

1

5,0000 % R$ 22.023,5745 23/04/2019
13:04:52

Marca: Conforme Edital
Fabricante: Conforme Edital
Modelo / Versão: Conforme Edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas
específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e oficiais,
durante o presente exercício.

27.448.432/0001-16 HELEN PAULA
CAITANA DIAS
EIRELI

Sim

Sim

1

1,0000 % R$ 22.950,8829 22/04/2019
18:35:24

Marca: DIVERSOS
Fabricante: DIVERSOS
Modelo / Versão: LIVRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no exercício 2019.

16.622.285/0001-32 OCTOPOS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim

Sim

1

0,0100 % R$ 23.180,3918 22/04/2019
12:07:44

Marca: varias
Fabricante: varios
Modelo / Versão: livro inpresso
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, NOME LIVRO

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO
LTDA

Sim

Sim

1

0,0001 % R$ 23.182,6869 15/04/2019
16:19:03

Marca: Lemos e Andrade
Fabricante: Lemos e Andrade´
Modelo / Versão: Lemos e Andrade
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, NOME LIVRO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Desconto

Valor com Desconto

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

0,0001 %

R$ 23.182,6869

08.804.362/0001-47

23/04/2019 14:00:12:950

0,0100 %

R$ 23.180,3918

16.622.285/0001-32

23/04/2019 14:00:12:950

1,0000 %

R$ 22.950,8829

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:00:12:950

5,0000 %

R$ 22.023,5745

13.057.768/0001-43

23/04/2019 14:00:12:950

5,0000 %

R$ 22.023,5745

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:00:12:950

5,0000 %

R$ 22.023,5745

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:00:12:950

10,0000 %

R$ 20.864,4390

62.328.984/0001-91

23/04/2019 14:00:12:950

11,0000 %

R$ 20.632,6119

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:00:12:950

20,0000 %

R$ 18.546,1680

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:00:12:950

20,1000 %

R$ 18.522,9853

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:06:47:873

20,1100 %

R$ 18.520,6671

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:08:04:287

15,0000 %

R$ 19.705,3035

62.328.984/0001-91

23/04/2019 14:08:41:510

20,1200 %

R$ 18.518,3488

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:10:05:823

20,1500 %

R$ 18.511,3940

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:13:57:303

20,1600 %

R$ 18.509,0757

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:14:55:717

20,2000 %

R$ 18.499,8026

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:16:07:697

20,2100 %

R$ 18.497,4844

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:16:51:507

20,2200 %

R$ 18.495,1661

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:17:20:507

20,3000 %

R$ 18.476,6199

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:17:35:097

20,2200 %

R$ 18.495,1661

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:17:39:750

20,3200 %

R$ 18.471,9834

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:18:00:050
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20,3300 %

R$ 18.469,6651

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:19:53:740

20,3400 %

R$ 18.467,3468

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:20:30:013

20,5000 %

R$ 18.430,2545

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:21:24:457

20,5100 %

R$ 18.427,9362

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:21:51:327

20,6000 %

R$ 18.407,0718

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:22:08:060

20,6100 %

R$ 18.404,7535

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:23:24:757

20,6000 %

R$ 18.407,0718

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:24:06:583

20,6500 %

R$ 18.395,4804

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:24:18:317

20,6600 %

R$ 18.393,1622

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:24:49:573

20,7000 %

R$ 18.383,8891

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:25:07:593

20,7500 %

R$ 18.372,2977

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:26:23:500

20,8300 %

R$ 18.353,7516

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:26:45:547

20,8500 %

R$ 18.349,1150

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:27:09:420

20,9500 %

R$ 18.325,9323

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:27:38:233

24,0000 %

R$ 17.618,8596

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:27:58:437

30,0000 %

R$ 16.227,8970

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:28:15:967

30,1000 %

R$ 16.204,7143

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:28:27:103

31,0000 %

R$ 15.996,0699

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:29:03:967

30,1500 %

R$ 16.193,1230

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:29:05:507

30,1200 %

R$ 16.200,0778

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:29:13:647

32,0000 %

R$ 15.764,2428

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:29:29:350

31,1000 %

R$ 15.972,8872

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:29:30:963

20,0000 %

R$ 18.546,1680

62.328.984/0001-91

23/04/2019 14:29:32:220

32,0100 %

R$ 15.761,9246

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:29:42:907

32,0500 %

R$ 15.752,6515

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:29:50:283

33,0000 %

R$ 15.532,4157

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:29:53:370

32,1000 %

R$ 15.741,0601

03.549.389/0001-17

23/04/2019 14:29:56:090

33,0100 %

R$ 15.530,0975

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:30:02:927

34,0000 %

R$ 15.300,5886

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:30:17:220

33,0500 %

R$ 15.520,8244

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:30:21:987

34,0100 %

R$ 15.298,2704

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:30:43:687

34,5000 %

R$ 15.184,6751

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:31:02:783

34,0500 %

R$ 15.288,9973

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:31:08:500

34,5100 %

R$ 15.182,3568

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:31:28:003

34,6000 %

R$ 15.161,4924

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:31:32:277

34,6100 %

R$ 15.159,1741

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:31:59:360

34,6500 %

R$ 15.149,9010

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:32:02:507

34,7000 %

R$ 15.138,3097

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:32:17:910

34,8000 %

R$ 15.115,1270

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:32:26:173

34,9500 %

R$ 15.080,3529

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:32:42:053

35,0100 %

R$ 15.066,4433

27.448.432/0001-16

23/04/2019 14:32:48:347

35,5000 %

R$ 14.952,8480

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:32:59:153

35,5100 %

R$ 14.950,5297

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:33:19:190

35,5500 %

R$ 14.941,2566

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:33:26:080

35,5600 %

R$ 14.938,9384

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:33:43:693

35,5800 %

R$ 14.934,3018

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:33:51:750

35,5900 %

R$ 14.931,9836

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:34:03:833

35,6000 %

R$ 14.929,6653

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:34:13:460

35,6100 %

R$ 14.927,3470

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:34:28:027

35,6500 %

R$ 14.918,0739

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:34:34:650

35,6600 %

R$ 14.915,7557

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:34:53:297

35,6800 %

R$ 14.911,1191

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:35:01:430

35,6700 %

R$ 14.913,4374

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:35:02:447

35,6900 %

R$ 14.908,8009

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:35:18:750

35,7000 %

R$ 14.906,4826

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:35:25:497

35,7000 %

R$ 14.906,4826

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:35:28:683

35,7500 %

R$ 14.894,8912

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:35:47:210

35,7100 %

R$ 14.904,1643

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:35:52:707
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35,7600 %

R$ 14.892,5730

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:35:56:407

35,7800 %

R$ 14.887,9364

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:36:09:083

36,0000 %

R$ 14.836,9344

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:36:19:620

36,0100 %

R$ 14.834,6162

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:36:47:527

36,0200 %

R$ 14.832,2979

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:36:59:840

36,0200 %

R$ 14.832,2979

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:37:02:370

36,0500 %

R$ 14.825,3431

01.864.782/0001-70

23/04/2019 14:37:21:637

36,0600 %

R$ 14.823,0248

30.994.136/0001-25

23/04/2019 14:37:31:053

36,1000 %

R$ 14.813,7517

11.311.279/0001-40

23/04/2019 14:37:58:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

23/04/2019
Item aberto.
14:04:59

Iminência de
Encerramento

23/04/2019
Batida iminente. Data/hora iminência: 23/04/2019 14:29:31.
14:24:31

Encerrado

23/04/2019
Item encerrado
14:46:00

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/04/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor EUNICE MARIA GONCALVES DE
14:57:11 OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 11.311.279/0001-40.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/04/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUNICE MARIA
15:13:50 GONCALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 11.311.279/0001-40.

Aceite

23/04/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUNICE MARIA GONCALVES DE
15:22:35 OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 11.311.279/0001-40, pelo melhor lance de 36,1000%.

Habilitado

23/04/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EUNICE MARIA GONCALVES DE
15:22:46 OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 11.311.279/0001-40
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

23/04/2019
14:00:44

srs. (as) Licitantes boa tarde, declaro aberto o presente pregão eletrônico,
inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em seguida
será aberta a fase de lances.

Pregoeiro

23/04/2019
14:02:44

ATENÇÃO: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e PROPOSTA, sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência. (VER
ACÓRDÃO 754/2015 TCU).

Pregoeiro

23/04/2019
14:02:57

ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (AT. 3º § 6º
Decreto nº 5.450/05.

Pregoeiro

23/04/2019
14:03:04

ATENÇÃO: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

Pregoeiro

23/04/2019
14:03:31

ATENÇÃO- A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pelo
sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que
transcorrerá período de tempo de ATÉ 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente,
a recepção de lances.

Pregoeiro

23/04/2019
14:04:24

Srs(as) Licitantes, iniciaremos a fase de lances. Favor evitem lances inexequíveis.

Sistema

23/04/2019
14:24:31

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:29 de 23/04/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro

23/04/2019
14:24:52

ATENÇÃO- A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pelo
sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que
transcorrerá período de tempo de ATÉ 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente,
a recepção de lances.

Pregoeiro

23/04/2019
14:31:08

Srs(as) Licitantes, evitem lances inexequíveis. DESISTÊNCIAS DE PROPOSTAS
PODERÃO GERAR PROCESSO ADMINISTRATIVO COM BASE NA LEI 10.520, ART. 7º.

Sistema

23/04/2019
14:46:21

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2019
Às 16:05 horas do dia 23 de abril de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00015/2019, referente ao
Processo nº 0000135-44.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: LIVRO
Descrição Complementar: LIVRO, NOME LIVRO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: COLEÇÃO
Valor estimado: R$ 23.182,7100
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA , pelo melhor lance de 36,1000 % (valor com
desconto: R$ 14.813,7517) .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

23/04/2019 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA,
Adjudicado
16:05:04 CNPJ/CPF: 11.311.279/0001-40, Melhor lance: 36,1000 %

Fim do documento

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=782041&acao=A&tipo=t
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico

Nº 00015/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
Item
1

Descrição
LIVRO

Unidade de Fornecimento

Quantidade

COLEÇÃO

1

Valor
Valor Global
Unitário
36,1000%

Marca: Conforme Edital
Valor
Valor c/
Fabricante: Conforme Edital
Estimado: Desconto:
Modelo / Versão: Conforme Edital
R$
R$
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de livros na área jurídica e 23.182,7100 14.813,7517
outras áreas específicas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive
publicações avulsas e oficiais, durante o presente exercício.

Valor c/
Desconto:
R$
14.813,7517

Total do Fornecedor:

R$
14.813,7517

Valor Global da Ata:

R$
14.813,7517

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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INFORMAÇÃO Nº 2721 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA
PORTARIA

SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro,
com a juntada da Portaria de sua X
nomeação?

0530748

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

II- Lances

2 - A abertura da sessão ocorreu no
X
horário previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances
iguais, prevaleceu aquele que foi
recebido e registrado primeiro?
4 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha
Informação 2721 (0531660)

NÃO OCORREU

X
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apresentado lance mais vantajoso,
para obtenção de melhor proposta,
observando o critério de julgamento?

X

5 – Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no
edital?

X

6 – Havendo planilha de custos, esta
foi analisada?

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA
EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade
Microempresas
e Empresas
Pequeno Porte na participação
certame,quando o valor estimado
de até R$ 80.000,00?

de
de
do X
for

8 -Foi conferida a preferência,
nas aquisições de bens e serviços
de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91,
quando aplicável?

--

9-A proposta está em
conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital?

X

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

---

OBJETO NÃO EXIGE

0531604

EDITAL NÃO EXIGE

11 –
Após
a veriﬁcação
de
conformidade acima, a classiﬁcação
X
das
propostas
apresentouse adequada?
IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado
Informação 2721 (0531660)

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DA
UNIDADE RESPONSÁVEL
SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 172

é compatível com os preços
praticados no mercado?

X

UNIDADE RESPONSÁVEL
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

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU
MUNICIPAIS

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0531647
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
- ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

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- LICITANTE
ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de
proposta e demais documentos.

16 – Constam nos autos Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas?

X

0531646

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0531650

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

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

18.1 – Declaração de inexistência de
Informação 2721 (0531660)

X

0531607
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fatos supervenientes e impeditivo;

X

18.2 – Declaração que a empresa não
X
emprega menor;

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de
independente de proposta;

X

CONFORME ITEM 18.1

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

CONFORME ITEM 18.1

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

X

18.6- Certidão negativa de inidôneos
do TCU (art. 46 da Lei nº 8.443/1992)

CERTIDÃO CONSOLIDADA
0531646

CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do
edital (no tocante à habilitação) não
contemplada por este Papel de X
Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)
O EDITAL NÃO ESTABELECE
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. O PREGOEIRO
DETERMINA O ENCAMINHAMENTO
CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE.
CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

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

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

VI - ATA

20- A ata contém os seguintes
elementos: licitantes
participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na
X
ordem de classificação, aceitabilidade
da proposta de preço, habilitação e
Informação 2721 (0531660)

0531649
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recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio?

X

0531649

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a
decisão impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO.

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de
recursos, houve a adjudicação, pelo
Informação 2721 (0531660)
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recursos, houve a adjudicação, pelo
pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X

30- Havendo interposição de recurso,
houve a adjudicação e homologação
do objeto licitado ao licitante vencedor
pelo Desembargador Presidente?

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

0531656

NÃO OCORREU RECURSO.

Proposta - 0531604
Resultado Fornecedor - 0531659

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/04/2019, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531660 e o código CRC C65E50B1.

0000135-44.2019.6.02.8000

Informação 2721 (0531660)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000135-44.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO
: FASE EXTERNA - PREGÃO Nº 15/2019

Parecer nº 750 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 15/2019, objetivando a aquisição de
material destinado a compor o acervo bibliográfico do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas no exercício 2019.
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 (0531660), sem que tivesse sido apontada
alguma irregularidade.
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:
Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário

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

0524607
SIM

0525137
0525152

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)
2

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

idem

acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

3

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

idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e
contém
registro
dos
licitantes
participantes,
das
propostas
apresentadas, dos lances ofertados na

Parecer 750 (0531672)
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ordem
de
classiﬁcação,
da
aceitabilidade da proposta de preço, da SIM
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?

4

0531649

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
SIM
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

5

O comprovante da publicação
resultado da licitação consta
processo?

6

do
do

0531656

Fase posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
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 SIM
processo?

7

0531660

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.
8

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

idem

9

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

0531604

10

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

0531646

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,
pelos Decretos nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 15/2019
e subsequente contratação da empresa: EUNICE MARIA
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 11.311.279/0001-40
para fornecimento do item 1, pelo valor total de R$
23.182,71 (vinte e três mil e cento e oitenta e dois reais
e setenta e um centavos), pelo melhor lance de 36,10 %
(trinta e seis inteiros e dez décimos por cento) de desconto,
conforme proposta comercial (0531604) e descrição abaixo:

ITEM

1

Descrição

Quantidade

Fornecimento de livros na área jurídica e outras áreas específicas de
interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações
avulsas e oficiais, durante o presente exercício.

1

Marca

Desconto

Valor total

Marcas
Diversas

36,10 %

R$ 23.182,71

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 24/04/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Parecer 750 (0531672)
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/04/2019, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531672 e o código CRC 91634322.

0000135-44.2019.6.02.8000

0531672v17

Parecer 750 (0531672)
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico, o Resultado por
Fornecedor (0531649) e o Termo de Adjudicação (0531656), e,
ﬁnalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 750 (0531672), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005, com vistas à
contratação da Empresa Eunice Maria Gonçalves de Oliveira, inscrita
no CNPJ sob o nº 11.311.279/0001-40, para fornecimento de de livros
na área jurídica e outras áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e
oﬁciais, durante o presente exercício, pelo valor total de R$
23.182,71 (vinte e três mil cento e oitenta e dois reais e setenta e um
centavos), conforme proposta comercial inserta no evento SEI
nº 0531604.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 24/04/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532364 e o código CRC 5E4D2DA0.

0000135-44.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0532364

0532364v1

SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 180

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO

: 0000135-44.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO

ASSUNTO

: Pregão eletrônico nº 15/2019. Aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico deste Tribunal – Exercício 2019.

Decisão nº 1285 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 750 (0531672), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 15/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0531649), cujo objeto é a aquisição de material destinado a compor
o acervo bibliográﬁco deste Tribunal no exercício 2019, que foi
adjudicado
à
empresa EUNICE MARIA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, CNPJ nº 11.311.279/0001-40, para o fornecimento
do item 1 do Edital, sendo a contratação no valor total de R$
23.182,71 (vinte e três mil, cento e oitenta e dois reais e
setenta e um centavos).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/04/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532494 e o código CRC 664C810B.

0000135-44.2019.6.02.8000

0532494v2

Decisão 1285 (0532494)
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26/04/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2019
Às 18:56 horas do dia 26 de abril de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000135-44.2019,
Pregão nº 00015/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: LIVRO
Descrição Complementar: LIVRO, NOME LIVRO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: COLEÇÃO
Valor estimado: R$ 23.182,7100
Situação: Homologado
Adjudicado para: EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA , pelo melhor lance de 36,1000 % (valor com desconto:
R$ 14.813,7517) .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

23/04/2019
16:05:04

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EUNICE MARIA GONCALVES
DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 11.311.279/0001-40, Melhor lance: 36,1000 %

Homologado

26/04/2019
18:56:55

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=782041&tipo=t

Termo Homologação - PE 15/2019 (0533918)

SEI 0000135-44.2019.6.02.8000 / pg. 182

1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
posterior remessa do feito à SGO, para emissão da competente
nota de empenho.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533919 e o código CRC 2366E67E.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0533919

0533919v1
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INFORMAÇÃO Nº 3013 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À GPRES

Vieram os autos a esta Seção para publicação do resultado do certame, evento SEI n°
0532494, no entanto observamos que não foi indicado o percentual de desconto de
36,10% ofertado pela empresa no valor total da contratação, visto que o processo
trata de aquisição de material pelo maior desconto.
Assim, conforme combinado, remetemos os autos para complementação da decisão,
no sentido de incluir o percentual de desconto do lance vencedor, conforme consta
nos Termos de Adjudicação e homologação, documentos SEI n° 0531656 e 0533918,
respectivamente.

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/05/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537601 e o código CRC 72D278E2.

0000135-44.2019.6.02.8000

Informação 3013 (0537601)

0537601v9
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000135-44.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO

ASSUNTO

:

Pregão eletrônico nº 15/2019. Aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográﬁco deste Tribunal – Exercício 2019.
Complemento. Decisão.

Decisão nº 1415 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Chamo o feito à ordem para, com isso, complementar os
termos da Decisão 1285 (0532494), observado a pronunciamento
ofertado pela Seção de Licitação e Contratos (0537601).
Ao termo em que reaﬁrmo a regularidade de todo o
procedimento, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 15/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0531649), cujo objeto é a aquisição de material destinado a compor
o acervo bibliográﬁco deste Tribunal no exercício 2019, que foi
adjudicado
à
empresa EUNICE MARIA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, CNPJ nº 11.311.279/0001-40, observado o melhor
lance de 36,10% (trinta e seis inteiros e dez centésimos por
cento), para o fornecimento do item 1 do Edital, sendo a
contratação no valor total de R$ 23.182,71 (vinte e três mil,
cento e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), mais uma vez AUTORIZO a
contratação.
Remeta-se novamente à Secretaria de Administração
para a adoção das providências necessárias.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/05/2019, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537677 e o código CRC 9F341075.

0000135-44.2019.6.02.8000

0537677v2

Decisão 1415 (0537677)
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.

Proferida a Decisão 1415, pela Presidência
(0537677), devolvo os autos à SLC, para publicação do
resultado do certame e demais providências cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 21:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538497 e o código CRC 13DE4B34.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0538497
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

1 de 1

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5300422

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 10/05/2019 13:14:35
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5300422
Data prevista de publicação: 13/05/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial
11677377

Arquivo(s)

MD5

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 12-2019 CG COMERCIAL LTDA.rtf

fa398ff25d85ec50
c76676e87afc03f5

Total da matéria
11677378

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 15-2019 EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.rtf

523a8e2ad6e791dd
7cd0f2d7e2609d88

Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0539743)

Tamanho
(cm)

Valor

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

5,00

R$
165,20

5,00

R$
165,20

9,00

R$
297,36
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO

ATA TRE/AL n° 02-D/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº 06/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em
Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 25/04/19;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Itens: 01VASSOURA DE PELO, 02- VASSOURÃO, 03-RODO COM DUAS LÂMINAS, 12-CERA LÍQUIDA,
13-LIMPADOR DE VIDROS, 14-LUSTRA-MÓVEIS); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE
nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Compras - Atas de Registro de
Preços). MANOEL FERNANDES GOMES - ME, CNPJ nº 24.628.250/0001-39; Item 01, Própria,
Unidade, 2100, R$ 7,99, R$ 16.779,00; Item 02, Duplas, Unidade, 2050, R$ 13,11, R$
26.875,50; Item 03, Cristal, Unidade, 3050, R$ 4,80, R$ 14.640,00; Item 12, Inglesa, Frasco,
700, R$ 4,19, R$ 2.933,00; Item 13, Pratik, Frasco, 1050, R$ 6,90, R$ 7.245,00; Item 14,
Worker, Frasco, 450, R$ 2,90, R$ 1.305,00.

Processo TST nº 505.795/2018-2. Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda. CNPJ
07.875.146/0001-20. Cadeiras Giratórias. Pregão Eletrônico. Contrato PE-101/2018-A. Lei nº
10.520/2002, e Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013. Valor total: R$ 130.010,00. Vigência:
da data da assinatura até 180 dias após o recebimento definitivo. Programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho 2019NE000699.
Assinatura: 10/05/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de
Administração. Pela Contratada: Gustavo Tonet Bassani, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 60001
Processo: 007368/19-00.11. Objeto: Contratação de seguro predial para os bens móveis e
imóveis do edifício-sede do STM e da Garagem Oficial Norte, localizados na cidade de
Brasília/DF. . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Praça Dos Tribunais Superiores - Ed.sede, Sala 1301, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00015-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.stm.jus.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 02-E/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº 06/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em
Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 26/04/19;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Itens: 08- BALDE
DE PLÁSTICO, 09- CESTO PARA LIXO, 10- PANO DE CHÃO, 11- PANO DE PRATO); Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência Compras - Atas de Registro de Preços). NORTSUL COMERCIAL LTDA, CNPJ nº
11.625.595/0001-97; Item 08, Mercomplas, Unidade, 450, R$ 8,16, R$ 3.672,00; Item 09,
Mercomplas, Unidade, 600, R$ 36,17, R$ 21.702,00; Item 10, Tercelagem Alagoana,
Unidade, 2500, R$ 2,50, R$ 6.250,00; Item 11, Tercelagem Alagoana, Unidade, 1850, R$
1,55, R$ 2.867,50.

DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIASGnet - 10/05/2019) 60001-00001-2019NE000119
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em despacho de
29/04/2019, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
serviços de locação, com instalação, de toldo, tenda, climatizador, gerador de energia, piso
tablado e praticável, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), adjudicando o grupo único
à CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO EIRELI.

Processo Administrativo SEI nº 0001640-70.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 05/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 12/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - copos plásticos, mexedores para bebidas e
papel toalha, adjudicando o GRUPO I do objeto à empresa CG COMERCIAL LTDA, CNPJ nº
31.457.403/0001-98, no valor de R$ 529,90, observando que restou fracassado o GRUPO II
(papel toalha), e autorizando a contratação da empresa referida, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

RAFAELA SILVA FIGUEIREDO CAMARGO
Pregoeira
(SIDEC - 10/05/2019) 060001-00001-2019NE000109
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2019

Maceió/AL, 10 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em despacho de
03/05/2019, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição, com
instalação, de cortinas rolô, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), determinando o
cancelamento do grupo único por não se alcançar propostas válidas.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

RAFAELA SILVA FIGUEIREDO CAMARGO
Pregoeira

Processo Administrativo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 08/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2019, cujo
objeto é a aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico deste Tribunal
no exercício 2019, adjudicando o seu objeto à empresa: EUNICE MARIA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, CNPJ nº 11.311.279/0001-40, com o melhor lance de 36,10% de desconto, para
o fornecimento do item 1 do Edital, no valor total de R$ 23.182,71, autorizando a
contratação da referida empresa, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 5.450/05.

(SIDEC - 10/05/2019) 060001-00001-2019NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000517, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CCS VALENTE COM. DE GÊNS. ALIMENTÍCIOS LTDA. Objeto: aquisição de
material de consumo - gênero alimentação - açúcar (Ata 005/2019). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais). Proc. nº TRF2-EOF2018/00459.01.

Maceió/AL, 10 de maio de 2019.
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 20/2019 - UASG 70011

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000536, emitida em 07/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: BIO MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: fornecimento de vacinas trivalente contra
a gripe do vírus Influenza H1N1 e Sazonal (Ata n.º 014/2019). Modalidade de Licitação: Lei
nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
10.000,00 (dez mil reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00033.

Nº Processo: 0001933-74.2018. Objeto: Registro de Preços de material de expediente envelopes e capas de processo.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 13/05/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00020-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UASG 90030

(SIASGnet - 10/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

Processo: 0003380-74.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a coleta,
transporte e entrega de materiais de forma organizada.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
13/05/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300,
Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-500014-2019. Entrega das Propostas: a partir de 13/05/2019 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/05/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também disponível no sítio
www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço nº 11/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada:
ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - ME, CNPJ 27.585.607/000137. Objeto: Cabo extensor USB 2.0 (300 UND), valor unitário R$ 10,80. Validade do
Registro: de 13/05/2019 a 12/05/2020.

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora-Geral
(SIASGnet - 10/05/2019) 90030-00001-2019NE500106

Ata de Registro de Preço nº 12/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada: ANAX
BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA, CNPJ 28.849.946/0001-46. Objeto: Mouse óptico
multimídia, cor preta, conexão USB (300 UND), valor unitário R$ 33,38. Validade do
Registro: de 13/05/2019 a 12/05/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70002
Nº Processo: 0000659-68.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição
imediata do material (Consumo e Permanente) especificado no Anexo I (Termo de
Referência), que integra este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 8. Edital:
13/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha
Viana,
Nº
1389,
Bosque
Rio
Branco/AC
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00026-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Ata de Registro de Preço nº 13/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada:
MICROSENS S.A., CNPJ 78.126.950/0001-54. Objeto: Toner preto, original, Samsung
MLT-D205L (600 UND), valor unitário R$ 212,00. Validade do Registro: de 13/05/2019
a 12/05/2020.
Ata de Registro de Preço nº 14/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada:
SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 02.642.492/0001-44. Objeto: Fita
para impressora matricial Epson LQ 590 (2.000 UND), valor unitário R$ 13,19. Validade
do Registro: de 13/05/2019 a 12/05/2020.

BRUNA SILVA BRASIL
Técnica Judiciária
(SIASGnet - 10/05/2019) 70002-00001-2019NE000037
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019051300121

Nº 90, segunda-feira, 13 de maio de 2019
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Publicação no DOU, da Homologação do Pregão n°15/2019 (0541069)

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

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

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
À SGO/COFIN,
Para emissão da competente nota de empenho, após publicação no DOU do resultado
do certame, conforme Despacho GSAD, doc. SEI n° 0533919.
Observamos que foi reservado o n°16/2019, para o contrato minutado nestes autos.
Após devolver os autos para inserir os dados do empenho no Contrato.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541100 e o código CRC 7DCCAE92.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0541100

0541100v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
14/05/19 16:48
USUARIO : TONY SA
DATA EMISSAO : 14Mai19
NUMERO : 2019PE000209
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
ANULAçãO DO PE N.º 092/2019, EM FUNçãO DA AUTORIZAçãO DA CONTRATAçãO
PRETENDIDA E CONSEQUENTE EMISSãO DE NOTA DE EMPENHO. PROC. 000013544.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401083 1 084621 0100000000 449052

PI
VALOR
AREA PERMAN
23.182,71

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
UG : 070011 14Mai19 16:20
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 14/05/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541213 e o código CRC C0C775DE.

0000135-44.2019.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0541213

0541213v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/05/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/05/2019, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541214 e o código CRC 4304743D.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0541214
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0000135-44.2019.6.02.8000

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0541214

0541214v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Nota de Empenho n.º 417/2019 (SEI 0541215)
Observação:
O Pré-empenho n.º 209/2019 (SEI 0541213) anulou o PE n.º
092/2019 (SEI 0506133).
Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541215 e o código CRC 5EAE0642.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0541215
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.

À SAD,
Para
(0541214).

assinatura

do

empenho

20169NE000417

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541236 e o código CRC 25C54956.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0541236

0541236v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.

À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao
fornecedor selecionado e posterior envio dos autos à SBEA,
para indicar os títulos a serem adquiridos.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/05/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542241 e o código CRC 3D52D6A2.

0000135-44.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0542241

0542241v1
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