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

 

Memorando nº 939 / 2019 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 15 de outubro de 2019.

Para: Direção Geral

Assunto: Confecção de Galeria de Fotos - Diretores EJE/TRE/AL

 

Senhor Diretor,
 
Como é do seu conhecimento, este Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por meio da
Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução
nº 14.108, de 29 de fevereiro de 2005.

 
Assim, com o objetivo de preservar a memória

institucional desta Escola e manifestar homenagem aos dirigentes
que prestaram relevantes serviços a este Tribunal, solicitamos
a confecção de uma galeria de Fotos de Diretores da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas para ser instalada no 2º andar da Sede
deste TRE/AL,  buscando, para tanto, a contratação de empresa
especializada para a produção e instalação dessa composição que
será formada por placas em acrílico, conforme o Termo de Referência
anexo (0609077).

 
Sendo da concordância de Vossa Senhoria a pretensão

apontada, rogamos o encaminhamento desse expediente à Secretaria
de Administração para as providências de praxe, sabendo-se que esta
Escola possui orçamento para cobrir as despesas decorrentes da
referida aquisição.

 
Cordialmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Escola Judiciária Eleitoral

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico que

formarão a Galeria de Diretores da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação

das mesmas no 2º andar da Sede do TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade

nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090.

2. JUSTIFICATIVA

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por meio

da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº 14.108,

de 29 de fevereiro de 2005. 

A confecção  da galeria de Diretores da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas tem,

como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e prestar homenagem aos

dirigentes que prestaram relevantes serviços a este Tribunal.

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Habilitação técnica

A PROPONENTE deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica,

emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços

iguais ou similares, em características técnicas, aos descriminados neste Termo de

Referência.

3.2. Apresentação do orçamento

A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha constante no Anexo I. O

PROPONENTE deverá descriminar o valor do item cotado, bem como apresentar a
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especificação completa dos materiais nele empregados, nos termos constantes neste

Termo de Referência;

Qualquer  questionamento  relativo  a  este  Termo  de  Referência,  que  indique  uma

possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado formalmente, antes da

apresentação  da  proposta,  para  que  o  setor  competente  preste  os  devidos

esclarecimentos,  vez  que  o  TRE/AL  não  autorizará  o  pagamento  de  serviços  ou

materiais adicionais, ultrapassando assim o valor fixado na Nota de Empenho.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Galeria de Diretores da Escola Judiciária Eleitoral será composta por três placas que

deverão ser confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I e de acordo com

as especificações listadas a seguir.

4.1. Dimensões

Placa 01: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura

Placas 02 e 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas

encontram-se especificadas no projeto em anexo.

4.2. Especificação de materiais

Placa 01

a) A placa 01 será formada por uma base em acrílico prata, com espessura de 3 mm,

recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem em alto-relevo;

b)  As letras  deverão ser  confeccionadas  em acrílico  na cor  preta,  com 6  mm de

espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição;
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c) Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto;

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola;

e) A placa 01 será fixada à parede com parafusos cromados, tipo finesson, dispostos

nas extremidades da mesma.

Placas 02 e 03 (idênticas)

a) As placas 02 e 03 são idênticas e serão formadas por uma base em acrílico na cor

preta, com espessura de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos;

b) As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em uma

das laterais, conforme projeto no Anexo I;

c) Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20 cm

x 25 cm;

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola;

e) As placas 02 e 03 também serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo

finesson, dispostos nas extremidades das mesmas.

4.3. Quantitativo

Placa 01 – peça única / Placas 02 e 03 – duas peças idênticas.
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4.4. Das Fotos e Propriedades

a) As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por esta Escola

Judiciária Eleitoral  e pelo diretor atual, com impressão em papel fotográfico, com

gramatura de 180 g/m2, reproduzidas em preto e branco, com o fundo branco, no

tamanho de 20 cm x 25 cm e com resolução mínima de 300 dpi;

b) As fotografias pertencerão à Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, que poderá

utilizá-las para a colocação na Galeria de Fotos dos Diretores da EJE/AL, incluindo,

caso necessário, a divulgação externa do material. 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS

5.1. Serviços

Os serviços contratados serão executados de acordo com o projeto de detalhamento e

especificações fornecidos pela EJE/AL;

Todos os trabalhos de confecção das várias  peças serão realizados com a maior

perfeição,  mediante  o  emprego  de  mão  de  obra  especializada,  e  executados

rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e especificações.

5.2. Materiais

Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme as especificações

acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas;

Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas condições e sem

nenhum defeito de fabricação.
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5.3. Mão de obra

Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá arcar com

todas as despesas referentes ao serviço dos seus empregados (transporte, elaboração,

pagamento e impostos).

5.4. Instalação

A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no telefone:

(82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, para que o

local seja devidamente liberado;

A  CONTRATADA  deverá  realizar  a  instalação  das  placas  no  local  de  destino,

mencionado no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da FISCALIZAÇÃO;

A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h (de segunda

a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras).

5.5. Limpeza

Cabe  à  CONTRATADA  providenciar  a  limpeza  completa  do  local  aonde  serão

instaladas as placas, deixando-o em condições de uso imediato.

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL

6.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas:

a)  Recebimento  provisório:  o  material  será  recebido  provisoriamente  pela

FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência.
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b)  Recebimento  definitivo:  no  prazo  de  5  (cinco)  dias após  o  recebimento

provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, estando em

conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.

6.2. A  contratada  garantirá  a  qualidade  do  serviço  prestado,  obrigando-se  a

reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de

vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados;

6.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço

poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado

o  recebimento  provisório,  e  fazendo-se  disso  imediata  comunicação  escrita  ao

fornecedor;

6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço

se deu em desacordo com o que foi  pactuado,  a  FISCALIZAÇÃO notificará  por

escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço;

6.5. Se  apenas  parte  dos  serviços  foi  executada  em  desconformidade  com  o

contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO

glosará  a  nota  fiscal,  explicitando  o  serviço  não  prestado  ou  recusado,  e  a

encaminhará  para  pagamento,  acompanhada  de  relatório  circunstanciado,  para

fazer face à eventual aplicação de multa;

6.6. Em  caso  de  paralisação  das  atividades  dos  setores  responsáveis  pelo

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada

pela FISCALIZAÇÃO.

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - GALERIA DIRETORES EJE/AL (0609184)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 8



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Escola Judiciária Eleitoral

7. FISCALIZAÇÃO

7.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral,

através do(a)  Secretário(a)  da  Unidade,  presentemente,  a  servidora Mônica  Maciel

Braga de Souza;

7.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente,

por intermédio da FISCALIZAÇÃO;

7.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do

serviço contratado;

7.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer

problema  ou  imprevisto  ocorridos  durante  a  confecção  e  instalação  das  placas,

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas

junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO

autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos;

7.5. Caso  o  serviço  contratado  deixe  de  satisfazer  qualquer  das  condições

contratuais  e  das disposições que compõem este  termo,  este  será  recusado pela

FISCALIZAÇÃO.

8. PRAZOS

8.1. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho.
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9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como

a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite definitivo

dos serviços;

9.2. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco)

dias úteis, após o término dos serviços de instalação;

9.3. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela

FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não

estejam de acordo com as especificações técnicas.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações  do  Contratante,  além daquelas  explícita  ou  implicitamente

contidas no presente termo de referência e na legislação vigente:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro próprio as

ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização

das faltas ou defeitos observados;

b) Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

c) Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato;

d)  Zelar  para  que,  durante  a  vigência  do  contrato,  a  Contratada  cumpra  as

obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no processo licitatório;

e) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a reexecução do

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. São  obrigações  da  Contratada,  além daquelas  explícita  ou  implicitamente

contidas no contrato, termo de referência e na legislação vigente:

a)  Executar  o  serviço  nas  especificações  e  nas  quantidades  constantes  neste

instrumento, assim como com as características descritas na proposta;

b) Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste termo de

referência;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, no total

ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou

incorreções;

d)  Responder  pelos  encargos  previdenciários,  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais

resultantes da execução do contrato;

e)  Responder  por  quaisquer  danos  pessoais  ou  materiais  causados  por  seus

empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato;

f) Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação exigidas

para a contratação;

g) Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato,

salvo se houver autorização neste termo de referência;

h) Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou

aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão,

assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a vigência

do contrato;
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i) Prestar garantia de adequação dos serviços (qualidade, segurança, durabilidade e

desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de

Referência.

12. GARANTIA

12.1. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo

de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo;

12.2. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar,

sem  ônus  para  o  Contratante,  o  objeto  contratado  que  apresentar  vícios  ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia

útil  seguinte  ao  do  recebimento,  pela  Contratada,  da  comunicação  de

inconformidade;

12.3. O  término  do  atendimento,  no  período  da  garantia,  ocorrerá  no  dia  de

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas

dependências do Contratante;

12.4. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação;

12.5. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada

para  que  reexecute  o  objeto  contratado,  em,  no  máximo  10  dias,  a  contar  do

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem

aplicadas as sanções previstas no contrato.
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13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

13.1.  A Administração poderá aplicar à licitante vencedora,  pelo descumprimento

total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,  as  sanções  previstas  na  Lei  e  no

Contrato, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do

material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 

b)  atrasar  o  atendimento  para  a  reparação  ou  a  reexecução  do  objeto  que

apresentou,  dentro  do  prazo  de  garantia,  vícios  ou  incorreções  decorrentes  da

execução  ou  de  materiais  empregados,  ou  do  seu  uso  correto,  que  o  tornem

impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias;

c) não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do

prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais

empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o

consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço;

d) inexecução total – 20% sobre o valor total contratado;

e)  Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”,  a Administração poderá não

receber os itens pendentes de entrega.

f) A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação

de reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente.

14. PAGAMENTO

14.1. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos

serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL;
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14.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto contratado;

II  –  Declaração  da  fiscalização  do  contrato  de  que  a  execução se  deu  conforme

pactuado;

14.3. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da

agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;

14.4. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

poderá deduzir,  do montante a pagar  à Contratada,  os valores  correspondentes  a

multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A Escola Judiciária Eleitoral  acompanhará a confecção das placas dirimindo

dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de

Referência;

15.2. A CONTRATADA deverá  executar  os  serviços  na  forma determinada  neste

Termo de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos

pela FISCALIZAÇÃO;

15.3. Cabe  à  CONTRATADA  atender  às  solicitações  e  determinações  da

FISCALIZAÇÃO, bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à

fiscalização dos serviços;

15.4. O  TRE/AL  não  aceitará  pedidos  de  reembolso  de  serviços  e/ou  materiais

adicionais,  por  parte  da  CONTRATADA,  e  que,  portanto,  não  tenham  sido

contemplados na proposta orçamentária apresentada;
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15.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados

pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes;

15.6. Deverão  ser  obedecidas  todas  as  normas  técnicas  da  ABNT  relativas  ao

assunto.

Maceió, 15 de outubro de 2019.

Mônica Maciel Braga de Souza

Secretária da EJE/AL
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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 outubro de 2019.
À Secretaria de Administração, para a adoção das

providências de sua alçada, sugerindo que amplifique o objeto
para prever a galeria de ex-diretores dentro do mesmo layout
apresentado. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/10/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609437 e o código CRC 04A73A52.

0008948-09.2019.6.02.8502 0609437v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2019.
À EJE.
 
Senhora Secretária,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0609437,

solicitamos que seja ampliada a proposta constante no termo
de referência 0609184 para incluir os ex-diretores deste
Tribunal.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/10/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610041 e o código CRC 6AEF4EAA.

0008948-09.2019.6.02.8502 0610041v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas
 
Senhora Secretária,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0609437 e SAD 0610041, encaminho o
presente a essa Unidade para que, por meio da Seção de Registro de
Servidores e Oficiais de Justiça e Autoridades - SRS, seja prestada a
informação quanto ao registro dos Ex-diretores deste Tribunal e seus
respectivos períodos de gestão, objetivando a ampliação do Termo de
Referência 0609184.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 18/10/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610625 e o código CRC 400DA211.

0008948-09.2019.6.02.8502 0610625v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
À CODES/SRS para as providências constantes no

Despacho EJE 0610625.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 18/10/2019, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610808 e o código CRC C9ACEE84.
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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 outubro de 2019.
Senhora Coordenadora, 
 
Em atenção ao despacho exarado pela Senhora

Secretária de Gestão de Pessoas, no evento 0610808,
remetemos a anexa relação onde estão dispostos os ex-
Diretores da Secretaria deste Tribunal com seus respectivos
períodos de exercício, bem como o Diretor da gestão atual
(0612359).

Esclarecemos que os dados concernentes ao
Dr. Moacir de Alencar Barreto Coêlho e Dr. Ardel de
Arthur Jucá, foram colhidos do livro "A Justiça Eleitoral
em Alagoas", da autoria do servidor deste Tribunal Heider
Lisboa de Sá Júnior. 

Os demais dados foram extraídos do Sistema de
Gestão de Recursos Humanos - SGRH e documentos
correlatos. 

É o que temos a informar. 
 

Documento assinado eletronicamente por RUTH VILÂNNYA GOMES DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 22/10/2019, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Chefe de Seção Substituto, em 22/10/2019, às 18:11, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612336 e o código CRC DA37C66F.
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DIRETORES DO TRE/AL 

 

NOME PERÍODO 
Moacir de Alencar Barreto Coêlho 1º/12/1948 a 21/12/1965 

Ardel de Arthur Jucá 22/12/1965 a 03/06/1966 

Zoroastro Bezerra de Barros 03/06/1966 a 29/10/1998 

Edney dos Anjos 30/10/1998 a 10/02/2003 

Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior 10/02/2003 a 09/09/2003 

Nelson Augusto do Nascimento 09/09/2003 a 04/01/2005 

João Ramalho da Silva Filho 06/01/2005 a 13/04/2011 

Marcondes Grace Silva 13/04/2011 a 04/04/2013 

Maria Celina Bravo 10/04/2013 a 10/01/2017 

Maurício de Omena Souza 11/01/2017 a 11/01/2019 

Filipe Lôbo Gomes 11/01/2019 
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.
À Secretaria de Administração
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria (0610041) e da Direção-
geral (0609437), retorno o presente a essa Secretaria para
seguimento do feito, após a ampliação da proposta com a inclusão
dos diretores deste Tribunal, conforme Termo de Referência anexo
(0612675).
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 23/10/2019, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612660 e o código CRC 8A8F977C.

0008948-09.2019.6.02.8502 0612660v1

  

Despacho EJE 0612660         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 25



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Escola Judiciária Eleitoral

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico

que formarão as Galerias de Diretores do Tribunal  Regional  Eleitoral  e  da Escola

Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação das mesmas no 2º e 11º andares da Sede

do TRE/AL, situada à  Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP

57051-090.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por

meio da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº

14.108, de 29 de fevereiro de 2005. 

2.2. A  confecção  das  galerias  de  Diretores  do  Tribunal  e  da  Escola  Judiciária

Eleitoral de Alagoas têm, como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e prestar homenagem aos dirigentes que

prestaram relevantes serviços a este Órgão.

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Habilitação técnica

3.1.1. A PROPONENTE deverá  apresentar  um ou  mais  atestados  de  capacidade

técnica, emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a execução de

serviços  iguais  ou  similares,  em características  técnicas,  aos  descriminados  neste

Termo de Referência.

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - GALERIA DE DIRETORES (0612675)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 26



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Escola Judiciária Eleitoral

3.2. Apresentação do orçamento

3.2.1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha fixada no Anexo I,

conforme quantidades especificadas no item 4.3. O PROPONENTE deverá descriminar

o valor do item cotado, bem como apresentar a especificação completa dos materiais

nele empregados, nos termos constantes neste Termo de Referência;

3.2.2. Qualquer questionamento relativo a este Termo de Referência, que indique uma

possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado formalmente, antes da

apresentação  da  proposta,  para  que  o  setor  competente  preste  os  devidos

esclarecimentos,  vez  que  o  TRE/AL  não  autorizará  o  pagamento  de  serviços  ou

materiais adicionais, ultrapassando assim o valor fixado na Nota de Empenho.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cada  galeria  (Diretores  do  TRE/AL  e  Diretores  da  EJE/AL)  será  composta  por  4

(quatro) placas, conforme visualização da galeria montada no Anexo II, que deverão ser

confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I, instaladas nos locais citados

no Item 1 deste Termo e devem se encontrar de acordo com as especificações listadas

a seguir.

4.1. Dimensões

Placas 01 e 02: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura

Placas 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas

encontram-se especificadas no projeto constante no Anexo I.

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA - GALERIA DE DIRETORES (0612675)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 27



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Escola Judiciária Eleitoral

4.2. Especificação de materiais

4.2.1. Placas 01 e 02

a) As placas 01 e 02 serão formadas por uma base em acrílico prata, com espessura de

3 mm, recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem em alto-

relevo;

b) As  letras  deverão ser  confeccionadas em acrílico  na cor  preta,  com 6 mm de

espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição;

c) Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto;

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola;

e) As placas 01 e 02 serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo finesson,

dispostos nas extremidades das mesmas.

4.2.2. Placas 03

a) As placas 03 serão formadas por uma base em acrílico na cor preta, com espessura

de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos;

b) As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em uma

das laterais, conforme projeto no Anexo I;

c) Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20 cm

x 25 cm;

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola;
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e) As  placas  03  também  serão  fixadas  à  parede  com  parafusos  cromados,  tipo

finesson, dispostos nas extremidades das mesmas.

4.3. Quantitativo

4.3.1. Placa 01 – 01 (uma) peça;

4.3.2. Placa 02 – 01 (uma) peça;

4.3.3.  Placas 03 – 06 (seis) peças idênticas.

4.4. Das Fotos e Propriedades

4.4.1. As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por este

Tribunal e Escola Judiciária Eleitoral  e pelos diretores atuais, com impressão em

papel fotográfico, com gramatura de 180 g/m2, reproduzidas em preto e branco, com

o fundo branco, no tamanho de 20 cm x 25 cm e com resolução mínima de 300 dpi;

4.4.2. As fotografias  pertencerão  ao  Tribunal  Regional  eleitoral  de  Alagoas,  que

poderá  utilizá-las  para  a  colocação  nas  Galerias,  incluindo,  caso  necessário,  a

divulgação externa do material;

4.4.3. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal será o setor responsável pela

coleta das fotos dos ex-diretores e diretores da Direção-geral e EJE/AL.

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS

5.1. Serviços

5.1.1. Os  serviços  contratados  serão  executados  de  acordo  com  o  projeto  de

detalhamento e especificações fornecidos pela EJE/AL;
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5.1.2. Todos os trabalhos de confecção das várias peças serão realizados com a maior

perfeição,  mediante  o  emprego  de  mão  de  obra  especializada,  e  executados

rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e especificações.

5.2. Materiais

5.2.1. Todos  os  materiais  serão  fornecidos  pela  CONTRATADA,  conforme  as

especificações acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas;

5.2.2. Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas condições

e sem nenhum defeito de fabricação.

5.3. Mão de obra

5.3.1. Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá arcar

com  todas  as  despesas  referentes  ao  serviço  dos  seus  empregados  (transporte,

elaboração, pagamento e impostos).

5.4. Instalação

5.4.1. A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral  do TRE/AL, no

telefone: (82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, para

que os locais sejam devidamente liberados;

5.4.2. A CONTRATADA deverá realizar a instalação das placas nos locais de destino,

mencionados no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da FISCALIZAÇÃO;

5.4.3. A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h (de

segunda a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras).
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5.5. Limpeza

5.5.1. Cabe à CONTRATADA providenciar a limpeza completa dos locais aonde serão

instaladas as placas, deixando-os em condições de uso imediato.

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL

6.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas:

6.1.1. Recebimento  provisório:  o  material  será  recebido  provisoriamente  pela

FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência;

6.1.2. Recebimento definitivo:  no prazo de  5 (cinco)  dias após o recebimento

provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, estando em

conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.

6.2. A  contratada  garantirá  a  qualidade  do  serviço  prestado,  obrigando-se  a

reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de

vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados;

6.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço

poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado

o  recebimento  provisório,  e  fazendo-se  disso  imediata  comunicação  escrita  ao

fornecedor;

6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço

se deu em desacordo com o que foi  pactuado,  a  FISCALIZAÇÃO notificará  por

escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço;

6.5. Se  apenas  parte  dos  serviços  foi  executada  em  desconformidade  com  o

contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO

glosará  a  nota  fiscal,  explicitando  o  serviço  não  prestado  ou  recusado,  e  a
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encaminhará  para  pagamento,  acompanhada  de  relatório  circunstanciado,  para

fazer face à eventual aplicação de multa;

6.6. Em  caso  de  paralisação  das  atividades  dos  setores  responsáveis  pelo

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada

pela FISCALIZAÇÃO.

7. FISCALIZAÇÃO

7.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral;

7.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente,

por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral;

7.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do

serviço contratado;

7.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer

problema  ou  imprevisto  ocorridos  durante  a  confecção  e  instalação  das  placas,

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas

junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO

autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos;

7.5. Caso  o  serviço  contratado  deixe  de  satisfazer  qualquer  das  condições

contratuais  e  das disposições que compõem este  termo,  este  será  recusado pela

FISCALIZAÇÃO.
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8. PRAZOS

8.1. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho.

9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como

a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite definitivo

dos serviços;

9.2. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco)

dias úteis, após o término dos serviços de instalação;

9.3. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela

FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não

estejam de acordo com as especificações técnicas.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações  do  Contratante,  além daquelas  explícita  ou  implicitamente

contidas no presente termo de referência e na legislação vigente:

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro próprio

as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização

das faltas ou defeitos observados;

10.1.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

10.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato;
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10.1.4.  Zelar  para que,  durante a vigência do contrato,  a  Contratada cumpra as

obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no processo licitatório;

10.1.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a reexecução do

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. São  obrigações  da  Contratada,  além daquelas  explícita  ou  implicitamente

contidas no contrato, termo de referência e na legislação vigente:

11.1.1.  Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes neste

instrumento, assim como com as características descritas na proposta;

11.1.2. Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste termo

de referência;

11.1.3.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções;

11.1.4. Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato;

11.1.5. Responder  por  quaisquer  danos pessoais ou materiais  causados por  seus

empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato;

11.1.6.  Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação

exigidas para a contratação;
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11.1.7.  Não subcontratar,  ceder  ou  transferir,  no  todo ou em parte,  o  objeto  do

contrato, salvo se houver autorização neste termo de referência;

11.1.8.  Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante,

ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos,  ou de ocupante de cargo em

comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a

vigência do contrato;

11.1.9.  Prestar  garantia  de  adequação  dos  serviços  (qualidade,  segurança,

durabilidade  e  desempenho),  em conformidade  com as  condições  estabelecidas

neste Termo de Referência.

12. GARANTIA

12.1. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo

de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo;

12.2. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar,

sem  ônus  para  o  Contratante,  o  objeto  contratado  que  apresentar  vícios  ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia

útil  seguinte  ao  do  recebimento,  pela  Contratada,  da  comunicação  de

inconformidade;

12.3. O  término  do  atendimento,  no  período  da  garantia,  ocorrerá  no  dia  de

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas

dependências do Contratante;

12.4. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação;
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12.5. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada

para  que  reexecute  o  objeto  contratado,  em,  no  máximo  10  dias,  a  contar  do

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem

aplicadas as sanções previstas no contrato.

13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

13.1.  A Administração poderá aplicar à licitante vencedora,  pelo descumprimento

total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,  as  sanções  previstas  na  Lei  e  no

Contrato, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do

material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 

b) atrasar  o  atendimento  para  a  reparação  ou  a  reexecução  do  objeto  que

apresentou,  dentro  do  prazo  de  garantia,  vícios  ou  incorreções  decorrentes  da

execução  ou  de  materiais  empregados,  ou  do  seu  uso  correto,  que  o  tornem

impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias;

c) não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do

prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais

empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o

consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço;

d) inexecução total – 20% sobre o valor total contratado;

e) Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”,  a Administração poderá não

receber os itens pendentes de entrega.

f) A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação

de reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente.
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14. PAGAMENTO

14.1. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos

serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL;

14.2. Condiciona-se o pagamento a:

14.2.1. Apresentação  da  nota  fiscal/fatura  discriminativa  da  execução  do  objeto

contratado;

14.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme

pactuado;

14.3. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da

agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;

14.4. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

poderá deduzir,  do montante a pagar  à Contratada,  os valores  correspondentes  a

multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A Escola Judiciária Eleitoral  acompanhará a confecção das placas dirimindo

dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de

Referência;

15.2. A CONTRATADA deverá  executar  os  serviços  na  forma determinada  neste

Termo de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos

pela FISCALIZAÇÃO;

15.3. Cabe  à  CONTRATADA  atender  às  solicitações  e  determinações  da

FISCALIZAÇÃO, bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à

fiscalização dos serviços;
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15.4. O  TRE/AL  não  aceitará  pedidos  de  reembolso  de  serviços  e/ou  materiais

adicionais,  por  parte  da  CONTRATADA,  e  que,  portanto,  não  tenham  sido

contemplados na proposta orçamentária apresentada;

15.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados

pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes;

15.6. Deverão  ser  obedecidas  todas  as  normas  técnicas  da  ABNT  relativas  ao

assunto.

Maceió, 23 de outubro de 2019.

Mônica Maciel Braga de Souza

Secretária da EJE/AL
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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 outubro de 2019.
Encaminho à senhora Secretária da SGP o

Despacho SRS/CODES 0612336, em atendimento ao
GSGP 0610808.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 23/10/2019, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612745 e o código CRC D938A423.

0008948-09.2019.6.02.8502 0612745v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.
Senhora Secretária da EJE,
Em atenção solicitação de Vossa Senhoria,

retornamos os autos com as informações prestadas pela
CODES/SRS por conduto do despacho 0612336.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/10/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612805 e o código CRC C9A5718D.

0008948-09.2019.6.02.8502 0612805v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2019.
 
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando o TR de evento 0612675 e evoluo o feito à

consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 18:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617276 e o código CRC 6451A109.

0008948-09.2019.6.02.8502 0617276v1

  

Despacho GSAD 0617276         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 43



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2019.
À COMAP, para a instrução 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
05/11/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617339 e o código CRC 061DE1E3.

0008948-09.2019.6.02.8502 0617339v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0617339, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/11/2019, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0618187 e o código CRC 01A2F917.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2019.

À SEIC

 

Para melhor entendimento do layout das galerias dos Diretores da EJE e do TRE/AL,
incluí o ANEXO III (0619301) demonstrando como serão as galerias individualmente.
Convém ressaltar que as imagens fotográficas usadas nos
mostruários são meramente ilustrativas.

 

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 07/11/2019, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619302 e o código CRC C65B0B32.
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E-mail - 0619430

Data de Envio: 
  07/11/2019 18:15:31

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

Para (com cópia oculta):
    contato@sublimesign.com.br
    vendas@tudoemacrilico.com
    3dvendas1@gmail.com
    grbrindes.al@gmail.com
    comercial2@infinnibrasil.com.br
    raphael@infinnibrasil.com.br
    darpoador@hotmail.com
    contato@arpoador-al.com.br
    comercial@topbrindes.com
    vendas@servgela.com.br
    maceio@brindesmaceio.com.br
    personalize.al@hotmail.com
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    singigrafica@hotmail.com
    ideiasbrindes@outlook.com
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    atualcomunicacao@terra.com.br
    ava@avabrindes.com.br
    brindes@brindes.art.br
    comercial@unitybrindes.com.br
    contato@dunabrindes.com.br
    debora@mezelibrindes.com.br
    contato@fortunebrindes.com.br
    dgbrindes@ig.com.br
    zanattabrindes@hotmail.com
    cotacaodebrindes@gmail.com
    vendas@futurebrindes.com.br
    machadoarmarinhos@hotmail.com
    acrilplacdf@hotmail.com
    licitacaometasinalizacao@gmail.com
    hello@helloprintcv.com.br
    sevengraficarapida@terra.com.br
    dalfioresinaliza@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.
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Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
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De: "Comercial - Unity Brindes" <comercial@unitybrindes.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 07/11/2019 06:20 PM
Assunto: [seic] Retorno Unity Brindes Re: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico.
TRE-AL

Olá, 

nossa equipe recebeu sua solicitação, responderemos o mais breve possível, 

Clique aqui e conheça  nossos catálogos; 

att,

--

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IE602WS...

1 of 1 07/11/2019 18:33
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De: "Contato - Duna Brindes" <contato@dunabrindes.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/11/2019 07:21 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Bom dia Ana Paula, tudo bem

Obrigada por incluir nossa empresa em suas cotações, porém não trabalhamos
com esse item.

Neide Lot - Supervisora de Vendas
neide@dunabrindes.com.br
www.dunabrindes.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 18:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico.
TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa
especializada para a confecção com instalação de placas em acrílico, que
formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do
TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL,
CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por
4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com
instalação e demais despesas decorrentes inclusas, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência e   imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br
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seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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E-mail - 0619625

Data de Envio: 
  08/11/2019 08:39:53

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

Para:
    contato@carimboecia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor João,

Bom dia,

Conforme contato telefônico, há pouco, com a senhora Karine, encaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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Anexos:
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    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
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De: Contato Sublime Sign <contato@sublimesign.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/11/2019 08:52 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Ola, bom dia.

Vamos analisar e entraremos em contato.

att
leonardo

Em qui., 7 de nov. de 2019 às 19:16, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e 
 imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

--

Instagram : @sublimesign
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De: "Barbara - Servgela" <barbara@servgela.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/11/2019 11:10 AM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde,

Não trabalhamos com o item solicitado.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: VENDAS SERVGELA [mailto:vendas@servgela.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 09:50
Para: 'Barbara - Servgela'
Assunto: ENC: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em
acrílico. TRE-AL

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 18:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico.
TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa
especializada para a confecção com instalação de placas em acrílico, que
formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do
TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL,
CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por
4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com
instalação e demais despesas decorrentes inclusas, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência e   imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf

Tamanho:
1125k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
Tamanho:
559k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0620543

Data de Envio: 
  11/11/2019 15:16:44

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

Para (com cópia oculta):
    contato@hotdigital.com.br
    stparaiba@hotmail.com
    vendas@b2brindes.com.br
    grupounicaempreendimentos@gmail.com
    hblcarimbos@hotmail.com
    nsix.ce@gmail.com
    divergente.ce@gmail.com
    rmb.licitacao@hotmail.com
    vendas2@artplacassp.com.br
    licit@brdisplays.com
    comercial@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    comercial@gemascarenhas.com.br
    planetgraf@planetgraf.com.br
    esperancalicitacao@outlook.com
    grafica@fefgrafica.com.br
    licitacao@graficaliceu.com.br
    licitacao2@graficaliceu.com.br
    orcamento@graficacearense.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    grafpel@grafpel.com
    bruno@graficaimperador.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
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De: Neize Tavares - Unity Brindes <neize.tavares@unitybrindes.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 12/11/2019 02:45 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde,
Agradeço sua consulta não conseguimos atender neste item.

Em qui., 7 de nov. de 2019 às 18:20, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e 
 imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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E-mail - 0622933

Data de Envio: 
  14/11/2019 16:09:07

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

Para:
    joao@victoriagrafica.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado João

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
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De: comercial@gemascarenhas.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 14/11/2019 04:10 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde!

Não trabalhamos com este tipo de serviço.

Atenciosamente,

Valderez Lopes

82-3217-3602

Em 11-11-2019 15:16, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
  imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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E-mail - 0624376

Data de Envio: 
  20/11/2019 14:16:34

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

Para (com cópia oculta):
    contato@sublimesign.com.br
    vendas@tudoemacrilico.com
    3dvendas1@gmail.com
    grbrindes.al@gmail.com
    comercial2@infinnibrasil.com.br
    raphael@infinnibrasil.com.br
    darpoador@hotmail.com
    contato@arpoador-al.com.br
    comercial@topbrindes.com
    maceio@brindesmaceio.com.br
    personalize.al@hotmail.com
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    singigrafica@hotmail.com
    ideiasbrindes@outlook.com
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    atualcomunicacao@terra.com.br
    ava@avabrindes.com.br
    brindes@brindes.art.br
    debora@mezelibrindes.com.br
    contato@fortunebrindes.com.br
    dgbrindes@ig.com.br
    zanattabrindes@hotmail.com
    cotacaodebrindes@gmail.com
    vendas@futurebrindes.com.br
    machadoarmarinhos@hotmail.com
    acrilplacdf@hotmail.com
    licitacaometasinalizacao@gmail.com
    hello@helloprintcv.com.br
    sevengraficarapida@terra.com.br
    dalfioresinaliza@gmail.com
    contato@carimboecia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido
abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;
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Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
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E-mail - 0624394

Data de Envio: 
  20/11/2019 14:30:08

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

Para (com cópia oculta):
    contato@hotdigital.com.br
    stparaiba@hotmail.com
    vendas@b2brindes.com.br
    grupounicaempreendimentos@gmail.com
    hblcarimbos@hotmail.com
    nsix.ce@gmail.com
    divergente.ce@gmail.com
    rmb.licitacao@hotmail.com
    vendas2@artplacassp.com.br
    licit@brdisplays.com
    comercial@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    planetgraf@planetgraf.com.br
    esperancalicitacao@outlook.com
    grafica@fefgrafica.com.br
    licitacao@graficaliceu.com.br
    licitacao2@graficaliceu.com.br
    orcamento@graficacearense.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    grafpel@grafpel.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos solicitação de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido
abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;
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Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
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De: debora <debora@mezelibrindes.com.br>
Para: \"TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_\" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 02:21 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalaç_ão de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde,

Não trabalhamos com estes produtos.

---- Ativado Qua, 20 nov 2019 15:16:35 -0200 TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_ <seic@tre-
al.jus.br> escreveu ----

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com instalação de placas em
acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas
no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas decorrentes
inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=PCWY8...
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De: "LICITACOES BR Displays (BH/MG)" <licit@brdisplays.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 02:34 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde Ana Paula,

Infelizmente não trabalhamos com instalação fora da cidade de Belo Horizonte.

Att

Eduardo Pereira
BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI
Tel.: 55 + (31) 2515-6122
Fax.:55 + (31) 2515-6122
Cel.: 55 + (31) 996.254.222 (VIVO)
WhatsApp: 55 + (31) 996.254.222 (VIVO)

BR DISPLAYS – Rua Itape nga, 2860 - CEP 31.155-004 – Belo Horizonte/MG – Brasil

P Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente, segurança dos dados e os Custos da Empresa

Em qua., 20 de nov. de 2019 às 14:30, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos solicitação de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido
abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e 
 imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=PCWY8...
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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E-mail - 0624603

Data de Envio: 
  20/11/2019 16:32:49

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

Para (com cópia oculta):
    mscdltda@gmail.com
    curinga.embalagens@gmail.com
    licitacao@braspremium.com
    pjslimaelias@gmail.com
    copatt@terra.com.br
    mexmontagens@hotmail.com
    mxbrasilcomercial@hotmail.com
    acrinox@gmail.com
    grafica3.com@hotmail.com
    bsbcondecoracoes@gmail.com
    renatacarimbos@gmail.com
    assis@lmcopiadora.com.br
    contato@carimboscarimbel.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br
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Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
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E-mail - 0624623

Data de Envio: 
  20/11/2019 16:43:14

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

Para:
    chrcontato@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
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De: IZ Comércio de Brindes - Zanatta Brindes <zanattabrindes@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 03:04 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde,

No momento não estamos mais trabalhando com esse item.

A .,

Daniele Skrosk

Enviado do Outlook

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 09:16
Assunto: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido
abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção
com instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da
Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL,
situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais
despesas decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência e imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br
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seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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De: "Vendas" <vendas2@artplacassp.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 04:34 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde,

Infelizmente não trabalhamos com instalação, somente com a fabricação dos
itens.

Na intenção de atendê-los em futuras consultas, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Roberto Mateus
ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL
Tel.: 12 3354-2932
www.artplacassp.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 14:30
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico.
TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos solicitação de cotação para a confecção e instalação de placas em
acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por
e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa
especializada para a confecção com instalação de placas em acrílico, que
formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do
TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL,
CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por
4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com
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instalação e demais despesas decorrentes inclusas, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência e   imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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De: contato@carimboscarimbel.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 04:41 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde

Não disponibilizamos deste serviço , apenas carimbos

Kezia

Em 20/11/2019 17:32, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezado Senhor (a),
>
> Boa tarde,
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa
> especializada para a confecção com instalação de placas em acrílico,
> que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
> Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º
> andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº
> 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.
>
>
> Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta
> por  4(quatro) placas:
>
>
> Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;
>
> Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;
>
>
> Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;
>
> Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;
>
>
> Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.
>
> Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.
>
>
> Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa,
> com instalação e demais despesas decorrentes inclusas, conforme
> condições e demais especificações constantes do termo de referência e
> imagem ilustrativa em anexo.
>
>
> Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.
>
> Atenciosamente.
>
> Ana Paula Gomes Silva
>
> Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
>
> anasilva@tre-al.jus.br
>
> seic@tre-al.jus.br
>
> Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às
> 13:30 h.
>
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377
> - Farol
>
> CEP 57.051-090 - Maceió - AL
>
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
>
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> Telefones: 82 212-7711/7712
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De: "Atendimento | Brindes.LTDA" <atendimento@brindes.ltda>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 03:26 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa tarde, como vai?
Lhe informo que não temos disponível o produto solicitado, mas segue link de nosso catálogo virtual onde você tem acesso a todos os brindes
que temos disponíveis.

https://www.brindespersonalizados.ltda/

Uma observação importante para se destacar, é que nossa empresa atua a mais de 10 anos no mercado e oferece garantia e uma ótima
qualidade em todos os produtos.
Conosco você vai realizar uma compra tranquila.

Aguardo sua cotação!!

Atenciosamente,

SEG~SEX: 
9:00~12:00 -
13:00~18:00

htts://Brindes.LTDA

🡶 Yago Celis
Brindes Personalizados LTDA
PABX: +55 11 3042-0950 (RAMAL 103)

> atendimento@brindes.LTDA
> atendimento.Brindes.LTDA@gmail.com

OUTRAS LOCALIDADES:

(16) 4042-0150

(17) 3042-0070
(19) 4042-0150
(21) 4042-4505

(31) 4042-4426

(41) 4042-0150
(51) 4042-0150
(61) 4042-0150

Em qua., 20 de nov. de 2019 às 14:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.
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Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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De: "Jobson" <jobson@graficacearense.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2019 06:10 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

boa tarde não trabalhamos com item em solicitação,

Favor acusar o recebimento deste e-mail, Grato.
Jobson Bandeira

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 14:30
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico.
TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos solicitação de cotação para a confecção e instalação de placas em
acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por
e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa
especializada para a confecção com instalação de placas em acrílico, que
formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do
TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL,
CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por
4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com
instalação e demais despesas decorrentes inclusas, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência e   imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

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

2 of 2 21/11/2019 12:33
E-mail Resposta negativa. Gráfica Cearense. (0624953)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 86



De: COPATT Soluções Tecnológicas <copatt@terra.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES<seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/11/2019 08:33 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Olá, bom dia.
Primeiramente, quero agradecer o contato com nossa empresa.
Informamos que, infelizmente, não poderemos atendê-los na solicitação, pois não efetuamos entregas fora do Distrito Federal.
Att.,
Cláudia
COPATT
Tel: (61) 3341-2733
Cel: (61) 99651-9154
CNPJ: 10.432.571/0001-59
CEP: 70.680-200

Em Qua 20/11/19 16:32, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES seic@tre-al.jus.br escreveu:

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada
à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais
despesas decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência e imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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De: Plastitecnica -  Tudo em Acrilico <plastitecnica@me.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/11/2019 09:54 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Prezados, bom dia !

Agradecemos a consulta 

Trabalhamos somente com acrílico puro garantindo qualidade e durabilidade em todas as nossas peças.

Não estamos participando de cotações/licitaçoes, face a estramos renegociando impostos e não termos regularidade fiscal. 

Obrigada 

Em 20 de nov de 2019, à(s) 15:16, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br
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Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

<Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf>
<Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf>
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De: Hello Print Comunicaçõa Visual <hello@helloprintcv.com.br>
Para: "'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES'" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/11/2019 10:28 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Bom dia

Estamos sem nosso orçamentista, pois o mesmo esta em auxilio doença.
Espero numa próxima estar cooperando com vocês.

Alexandre Henrique
11 41614040

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 14:17
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico.
TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em
acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por
e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa
especializada para a confecção com instalação de placas em acrílico, que
formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do
TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL,
CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por
4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com
instalação e demais despesas decorrentes inclusas, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência e imagem ilustrativa
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em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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De: Contato Sublime Sign <contato@sublimesign.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/11/2019 02:23 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

OI BOA TARDE.

SEGUE ORÇAMENTO SOLICITado.

qualquer duvida pode entrar em contato conosco.

att
leonardo

Em qua., 20 de nov. de 2019 às 15:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de placas em acrílico, conforme pedido abaixo:

Na impossibilidade de fornecer cotação, peço a gentileza de informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL 82 212277-12

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

--
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Instagram : @sublimesign

www.sublimesign.com.br

Anexados:

Arquivo: orçamento sublimesign -
tre.pdf .pdf

Tamanho:
80k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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AVENIDADA VALTER ANANIAS, 984, POÇO
MACEIO - AL - 57.022.210

IE: ISENTO / IM: 901383178

CNPJ: 18.450.753/0001-64

FONE: (82)3337-3143  FONE2: (82)9993-9800  
ACESSE: WWW.SUBLIMESIGN.COM.BR

CONTATO@SUBLIMESIGN.COM.BR

LEONARDO L DE CARVALHO ME

Atendendo a sua solicitação, segue nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

À

Prezado(a) ,    

TRE-AL

Dados Faturamento Cliente:

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

Nome/Razão: 

: Telefone

SERVIÇOS DE SINALIZACAOOrçamento  14622

TotalUn.DescriçãoItem

R$ 712,00R$ 712,00LACA 01 (GALERIA DE DIRETORES - EJE/AL): 01 (UMA) PEÇA;/ 

DIMENSÃO: 1,786 M DE COMPRIMENTO X 0,20 M DE ALTURA;

 1

Qtd=1

R$ 712,00R$ 712,00PLACA 02 (GALERIA DE DIRETORES - TRE/AL: 01 (UMA) PEÇA; / 

DIMENSÃO: 1,786 M DE COMPRIMENTO X 0,20 M DE ALTURA

 2

Qtd=1

R$ 2.415,00R$ 805,00PLACA 03: 06 (SEIS) PEÇAS, SENDO 03 (TRÊS) PEÇAS PARA 

CADA GALERIA. / DIMENSÃO: 1,786 M DE COMPRIMENTO X 0,32 

M DE ALTURA.

 3

Qtd=3

P.Pgto: 3x -CARTÃOEntrega: 15dd Total: R$ 3.839,00

TRE-AL

Atenciosamente,

LEONARDO

8299939800

LELEO@SUBLIMESIGN.COM.BR

Emissão: 21/11/2019 

Validade da Proposta: 30 dias

DADOS PAGAMENTO

ITAU 341 / AG: 5584 / CC: 14966-9
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E-mail - 0626558

Data de Envio: 
  25/11/2019 17:18:28

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

Para:
    comercial2@infinnibrasil.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezada Gal,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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E-mail - 0626586

Data de Envio: 
  25/11/2019 17:29:17

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

Para:
    comercial@topbrindes.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Rafael,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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De: ORÇAMENTO E VENDAS <comercial@topbrindes.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 25/11/2019 05:46 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Boa Tarde Ana Paula!!

Email recebido, estou cotando seu material e amanha te passo esse orçamento!!

Raphael Ramos

Em 2019-11-25 18:29, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezado Rafael,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

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

1 of 1 25/11/2019 17:57
E-mail Retorno. Top brindes. (0626622)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 99



De: ORÇAMENTO E VENDAS <comercial@topbrindes.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/11/2019 08:29 AM
Assunto: [seic] Orçamento -Top Brindes - TRE

Bom dia Ana!

Segue em anexo o orçamento conforme solicitado!

Prazo de entrega : 25 dias uteis a contar da confirmação do pagamento e da aprovação do layout virtual.
Validade da proposta :10 dias
Condições de pagamento: 30 DIAS

Dados bancários:

* Banco do Brasil
AG: 1523-7
CC:28538-2
Favorecido: M C Costa Da Silva Comercio-Me

* Caixa
Ag: 0810
Op: 001
CC: 5621-0
Maria Cicera Costa da Silva

* Itau
Ag: 0369
Cc: 24040-3

M C Costa Da Silva Comercio-Me

Nosso objetivo é mantê-lo informado e esclarecer qualquer dúvida.

Agradecemos sua atenção e estamos a disposição

Em 2019-11-25 18:29, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezado Rafael,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.
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Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexados:

Arquivo: T R E - 26-11-2019 - Proposta
Comercial 105554 (2).pdf

Tamanho:
40k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TOP BRINDES
Travessa Dona Constança, 205 - Rua do INSS - Poço - Maceió -
AL - CEP: 57025-357

3336-2000

CNPJ: 07.502.729/0001-05   IE: 246015071

Vendedor: RAPHAEL RAMOSM C COSTA DA SILVA COMERCIO - ME

rafa@topbrindes.com

Proposta comercial 10555426/11/2019

T R E Validade da proposta
30 dias

Previsão de entrega
15 A 20 DIAS

ORÇAMENTO INCLUINDO A MONTAGEM

ItensQt. SubtotalValor unitário

1 530,00 530,00 PLACA 01 (GALERIA DE DIRETORES - EJE/AL): 1,786 M DE COMPRIMENTO X 0,20 M
DE ALTURA;

1 530,00 530,00 PLACA 02 (GALERIA DE DIRETORES - TRE/AL  1,786 M DE COMPRIMENTO X 0,20 M
DE ALTURA

3 700,00 2.100,00 PLACA 03: 1 PLACA COM 06 (SEIS) PEÇAS GALERIA 1,786 M DE COMPRIMENTO X
0,32 M DE ALTURA.

Valor a cobrar 3.160,00

3.160,00Total

Condições de pagamento:

Nº ObservaçõesValor (R$)Vencimento

1º 30 DIAS3.160,0026/12/2019

Prazo de entrega 25 DIAS uteis A contar da confirmação do pagamento e da aprovação do layout virtual.
Validade da proposta : 5 DIAS

Condições de pagamento:30 DIAS

Dados bancários:

* Banco do Brasil
   AG: 1523-7

   CC:28538-2
   Favorecido: M C Costa Da Silva Comercio-Me

* Caixa
   Ag: 0810
   Op: 001

Página 1 de 2Continua na próxima página...
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TOP BRINDES
Travessa Dona Constança, 205 - Rua do INSS - Poço - Maceió -
AL - CEP: 57025-357

3336-2000

CNPJ: 07.502.729/0001-05   IE: 246015071

Vendedor: RAPHAEL RAMOSM C COSTA DA SILVA COMERCIO - ME

rafa@topbrindes.com

Proposta comercial 10555426/11/2019

   CC: 5621-0
   Maria Cicera Costa da Silva

* Itau
   Ag: 0369

   Cc: 24040-3

   M C Costa Da Silva Comercio-Me
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E-mail - 0628368

Data de Envio: 
  28/11/2019 14:47:16

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

Para:
    joao@victoriagrafica.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado João

Boa tarde,

Reitero pedido de cotação para a confecção e instalação das placas em acrílico para este Tribunal,
conforme abaixo:

Muito obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL

2122-7712

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br
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Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
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E-mail - 0630147

Data de Envio: 
  02/12/2019 17:20:18

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

Para (com cópia oculta):
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    contato@carimboecia.com.br
    3dvendas1@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reitero pedido de cotação para a confecção e instalação das placas em acrílico para este Tribunal,
conforme abaixo:

Não sendo possível fornecer cotação, agradeço informar por e-mail.

Muito obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL

2122-7712

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por 4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e
imagem ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.
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Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Anexo_0619301_ANEXO_III___LAYOUT_GALERIAS___DG_e_EJE.pdf
    Termo_de_Referencia_0612675_TERMO_DE_REFERENCIA___AQUISICAO___GALERIA___DIRETORES_DG___EJE_AL.pdf
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De: Zip Comunicação Visual & Sign <zipcomunicacaovisual@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2019 06:34 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Confecção e instalação de placas em acrílico. TRE-AL

Agrademos a solicitação, mas não conseguimos mais atender para este ano.

Atenciosamente,

Ary Solidade Duarte - Dir. Comercial
(82) 3336.7718 | 9 9116-6080

Bruno D. Duarte - Dpto. Comercial
(82) 3336.7718 | 9 9101-9772

Rodrigo D. Duarte - Dpto. Comercial
(82) 3336.7718  | 9 9381-1522

Em seg., 2 de dez. de 2019 às 17:21, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reitero pedido de cotação para a confecção e instalação das placas em acrílico para este Tribunal, conforme
abaixo:

Não sendo possível fornecer cotação, agradeço informar por e-mail.

Muito obrigada.

Ana Paula Gomes Silva

SEIC - TRE/AL

2122-7712

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar  empresa especializada para a confecção com
instalação de placas em acrílico, que formarão as Galerias de Diretores deste Tribunal e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, a serem instaladas no 2º e 11º andares da Sede do TRE/AL, situada à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP57051-090.

Cada galeria (Diretores da EJE/AL e Diretores do TRE/AL) será composta por  4(quatro) placas:

Placa 01 (Galeria de Diretores - EJE/AL): 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 02 (Galeria de Diretores - TRE/AL: 01 (uma) peça;

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura;

Placa 03: 06 (seis) peças, sendo 03 (três) peças para cada Galeria.

Dimensão: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura.

Solicitamos cotação informando, por gentileza, o valor por peça/placa, com instalação e demais despesas
decorrentes inclusas, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência e imagem
ilustrativa em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=G159ZH...

1 of 2 02/12/2019 19:01
E-mail Resposta negativa. Zip Comunicação Visual. (0630289)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 108



anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=G159ZH...
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS 

SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 – PLACAS EM ACRÍLICO – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

CATSER: 18597

Item Descrição Unidade Quantidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Unitário Total

Empresa A Empresa B

1 Placa Acrílico - Galeria Diretores EJE/AL serviço 1 712,00 530,00 621,00 621,00

2 Placa Acrílico - Galeria Diretores TRE/AL serviço 1 712,00 530,00 621,00 621,00

3 Placa Acrílico – Bolsas Diretoria - EJE e TRE serviço 6 805,00 700,00 752,50 4515,00

Valor total estimado 
R$ 5.757,00

Utilização obrigatória, quando esgotadas as possibilidade de consulta e não alcançado o número mínimo de 03 (três) Orçamentos.

EMPRESA A – Sublime Sign, evento 0625214

EMPRESA B – Top Brindes, evento 0627856
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7371 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa especializada para a
confecção e instalação de 08 (oito) placas em acrílico, que formarão
as galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, de acordo despacho EJE 0612660 e
demais especificações constantes no termo de referência 0612675 e
anexo III 0619301, despacho EJE 0619302 .
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
cotação de preços, despachos GSAD 0617276 e COMAP 0618187.
 
3- Contatamos diversas empresas do ramo, localmente, e
abrangemos a outras regiões; no entanto, recebemos muitas
respostas negativas, dentre as quais, com a informação de que a
empresa não trabalha com o item, confecciona mas não instala ou
não atende no Estado de Alagoas. Após reiterados pedidos e
tentativas de ampliação, recebemos orçamento da Sublime Sign
0625214 e Top Brindes 0627856.

 

4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços (0634914) foi
estimado o valor total de R$ 5.757,00 (cinco mil setecentos e
cinquenta e sete reais) para a confecção e instalação dos 03 (três)
itens.
 
5- 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.
 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 11/12/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/12/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634915 e o código CRC CD282CFC.

0008948-09.2019.6.02.8502 0634915v24

Informação 7371 (0634915)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 112



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 7371, 0634915, encaminho

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/12/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635215 e o código CRC 2574EFB6.

0008948-09.2019.6.02.8502 0635215v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2019.
 
Remeto os presentes autos à SLC para elaboração

da minuta de edital, a ser realizado no próximo exercício,
mediante Termo de Referência (0612675), com posterior
remessa à COFIN, para respectiva reserva de crédito.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/12/2019, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638709 e o código CRC BC1B6951.

0008948-09.2019.6.02.8502 0638709v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008948-09.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada para a confecção de placas 
de em acrílico, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de 
Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com 
instalação, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital.  
 
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DOS 
SERVIÇOS E DE GARANTIA 
 
2.1. As placas deverão ser instaladas nos 2º e 11º andares da sede 
provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de 
Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no 
prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho. 
 
2.2. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o 
Termo de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo. 
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2.2.1. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou 

reexecutar, sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios 

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

2.2.2. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

2.2.3. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

 

2.2.4. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  
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6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada    
item e em relação ao valor global do lote. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 

 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 
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de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

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

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 
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do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 
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14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 

 

16.1.1. Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente 
pela FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Edital; 
 
16.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 
provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, estando em 
conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente 
 
 

16.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se 
a reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 
vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

16.3.  Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o 

serviço poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando 

dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita 

ao fornecedor; 

 

16.4.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do 

serviço se deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por 

escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço; 
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16.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com 

o contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para fazer 

face à eventual aplicação de multa. 

 

16.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
16.7.  O prazo para 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. 
 
16.8.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 

 
16.9.  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. 
 
16.10.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 18. 
 
16.11.  Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, 
bem como a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite 
definitivo dos serviços; 

 

16.12. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 

(cinco) dias úteis, após o término dos serviços de   instalação; 

 

16.13. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos 

pela FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral. 
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17.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas 

prioritariamente, por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum 

atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a 

totalidade do serviço contratado. 

 

17.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO 

qualquer problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas junto 

ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO autorize, por 

escrito, a continuidade dos mesmos. 

 

17.5. Caso o serviço contratado  deixe  de satisfazer qualquer  das  condições 

contratuais e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

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

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

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

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
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cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas;  
 
b) Atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, 

sobre o valor do material entregue em atraso, por dia de atraso, até o 

máximo de 5 dias; 

 

c) Atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto 

que apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções 

decorrentes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que 

se destina ou lhe diminuam o valor – 1% do valor dos serviços, por dia 

de atraso, até o máximo de 5 dias;  

 
d) Não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, 
dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 
execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o 
tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou 
lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 
e) Inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;  
 
g) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

 
18.5.           Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá 
não receber os itens pendentes de entrega. 
 
18.6.   Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;  
 
18.7.         As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 
 
18.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
18.9. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
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18.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.11.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

18.16.  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. 

 
18.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

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

 
19.2.  Condiciona-se o pagamento a:  
 

19.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto 
contratado;  
 
19.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme 
pactuado; 

 
19.3.  A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os 
números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;  
 
19.4.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 
19.5.   A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em 
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
 
19.6. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
19.8. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.9. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.10. 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou 

implicitamente contidas neste edital e na legislação vigente; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro 
próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

 
c) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
e) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da 

licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, 
para entrega dos produtos; 

 
f) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço 

entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes 

neste instrumento, assim como com as características descritas na 

proposta; 

 

b) Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste 

termo de referência; 
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c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções; 

 

d) Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

 

e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

f) Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 

TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da 

contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que 

não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

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

 
23.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico 

que formarão as Galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola 

Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação das mesmas no 2º e 11º andares da Sede do 

TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-

090. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por 

meio da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº 

14.108, de 29 de fevereiro de 2005. 

 

2.2. A confecção das galerias de Diretores do Tribunal e da Escola Judiciária Eleitoral 

de Alagoas têm, como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e prestar homenagem aos dirigentes que 

prestaram relevantes serviços a este Órgão. 

 

 

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

3.1. Habilitação técnica 
 

3.1.1. A PROPONENTE deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade 

técnica, emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a 

execução de serviços iguais ou similares, em características técnicas, aos 

descriminados neste Termo de Referência. 
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3.2. Apresentação do orçamento 
 

3.2.1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha fixada no Anexo 

I, conforme quantidades especificadas no item 4.3. O PROPONENTE deverá 

descriminar o valor do item cotado, bem como apresentar a especificação 

completa dos materiais nele empregados, nos termos constantes neste Termo de 

Referência; 

 

3.2.2. Qualquer questionamento relativo a este Termo de Referência, que indique 

uma possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado 

formalmente, antes da apresentação da proposta,  para que  o setor  

competente preste  os devidos esclarecimentos, vez que o TRE/AL não autorizará 

o pagamento de serviços ou materiais adicionais, ultrapassando assim o valor 

fixado na Nota de Empenho. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Cada galeria (Diretores do TRE/AL e Diretores da EJE/AL) será composta por 4 (quatro) 

placas, conforme visualização da galeria montada no Anexo II, que deverão ser 

confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I, instaladas nos locais citados 

no Item 1 deste Termo e devem se encontrar de acordo com as especificações listadas 

a seguir. 

 

4.1. Dimensões 
 

Placas 01 e 02: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura 

Placas 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura 
 

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas 

encontram-se especificadas no projeto constante no Anexo I. 

 

4.2. Especificação de materiais 
 

4.2.1. Placas 01 e 02 
 

a) As placas 01 e 02 serão formadas por uma base em acrílico prata, com espessura de 

3 mm, recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem em alto- 

relevo; 
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b) As letras deverão ser confeccionadas em acrílico na cor preta, com 6 mm de 

espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição; 

 

c) Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto; 
 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 01 e 02 serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo finesson, 

dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.2.2. Placas 03 
 

a) As placas 03 serão formadas por uma base em acrílico na cor preta, com espessura 

de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos; 

 

b) As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em uma 

das laterais, conforme projeto no Anexo I; 

 

c) Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20 cm 

x 25 cm; 

 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 03 também serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo 

finesson, dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.3. Quantitativo 
 

4.3.1. Placa 01 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.2. Placa 02 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.3. Placas 03 – 06 (seis) peças idênticas. 
 

4.4. Das Fotos e Propriedades 
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4.4.1. As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por 

este Tribunal e Escola Judiciária Eleitoral e pelos diretores atuais, com 

impressão em papel fotográfico, com gramatura de 180 g/m2, reproduzidas 

em preto e branco, com o fundo branco, no tamanho de 20 cm x 25 cm e com 

resolução mínima de 300 dpi; 

 

4.4.2. As fotografias pertencerão ao Tribunal Regional eleitoral de Alagoas, que 

poderá utilizá-las para a colocação nas Galerias, incluindo, caso necessário, a 

divulgação externa do material; 

 

4.4.3. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal será o setor responsável 

pela coleta das fotos dos ex-diretores e diretores da Direção-geral e EJE/AL. 

 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1. Serviços 
 

5.1.1. Os serviços contratados serão executados de acordo com o projeto  de 

detalhamento e especificações fornecidos pela EJE/AL; 

 

5.1.2. Todos os trabalhos de confecção das várias peças serão realizados com a 

maior perfeição, mediante o emprego de mão de obra especializada, e 

executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e 

especificações. 

 

5.2. Materiais 
 

5.2.1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme  as 

especificações acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas; 

 

5.2.2. Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas 

condições e sem nenhum defeito de fabricação. 

 

5.3. Mão de obra 
 

5.3.1. Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá 

arcar com todas as despesas referentes ao serviço dos seus empregados 

(transporte, elaboração, pagamento e impostos). 
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5.4. Instalação 
 

5.4.1. A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no 

telefone: (82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, 

para que os locais sejam devidamente liberados; 

 

5.4.2. A CONTRATADA deverá realizar a instalação das placas nos locais de 

destino, mencionados no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da 

FISCALIZAÇÃO; 

5.4.3. A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h 

(de segunda a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras). 

 

5.5. Limpeza 
 

5.5.1. Cabe à CONTRATADA providenciar a limpeza completa dos locais aonde 

serão instaladas as placas, deixando-os em condições de uso imediato. 

 

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL 
 

6.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 
 

6.1.1. Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente pela 

FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

6.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, 

estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 

definitivamente. 

 

6.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se a 

reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 

vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

6.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço 

poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado 

o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao 

fornecedor; 
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6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço se 

deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por escrito a 

contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

6.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com o 

contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para 

fazer face à eventual aplicação de multa; 

 

6.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral; 
 

7.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, 

por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral; 

 

7.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou 

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do 

serviço contratado; 

 

7.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer 

problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas 

junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO 

autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos; 

 

7.5. Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer das condições contratuais 

e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

8. PRAZOS 
 

8.1. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias 
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corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho. 

 

9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

9.1. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como 

a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite definitivo 

dos serviços; 

 

9.2. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o término dos serviços de instalação; 

 

9.3. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no presente termo de referência e na legislação vigente: 

 

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em 

registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

10.1.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 

10.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato; 
 

10.1.4. Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada 

cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

 

10.1.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a 

reexecução do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no contrato, termo de referência e na legislação vigente: 

 

11.1.1. Executar o serviço nas especificações e nas quantidades 

constantes neste instrumento, assim como com as características descritas 

na proposta; 

 

11.1.2. Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos 

neste termo de referência; 

 

11.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções; 

 

11.1.4. Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

11.1.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 

seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

11.1.6. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

11.1.7. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato, salvo se houver autorização neste termo de referência; 

 

11.1.8. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante 

de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 

3º grau, durante a vigência do contrato; 

 

11.1.9. Prestar garantia de adequação dos serviços (qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

12. GARANTIA 
 

12.1. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo de 

Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo; 
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12.2. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar, 

sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

12.3. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

12.4. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

12.5. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pelo descumprimento 

total ou parcial das obrigações assumidas, as sanções previstas na Lei e no Contrato, 

sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: 

 

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do 

material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

b) atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto que 

apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 

execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem 

impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor 

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 
 

c) não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do 

prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais 

empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o 
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consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 

d) inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 

e) Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá não 

receber os itens pendentes de entrega. 

 

f) A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação de 

reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente. 
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14. PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos 

serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL; 

 

14.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 

14.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução  do 

objeto contratado; 

 

14.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu 

conforme pactuado; 

 

14.3. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da 

agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento; 

 

14.4. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 

multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. A Escola Judiciária Eleitoral acompanhará a confecção das placas dirimindo 

dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de 

Referência; 

 

15.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços na forma determinada neste Termo 

de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

15.3. Cabe à CONTRATADA atender às solicitações e determinações da FISCALIZAÇÃO, 

bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos 

serviços; 
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15.4. O TRE/AL não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais 

adicionais, por parte da CONTRATADA, e que, portanto, não tenham  sido  contemplados 

na proposta orçamentária apresentada; 

 

15.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados 

pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes; 

 

15.6. Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas da ABNT relativas ao assunto. 

 

Maceió, 23 de outubro de 2019. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da EJE/AL 
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ANEXO II 
 

 

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO Qtd. 
 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

 
 
 

01 

1 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
EJE/AL 

01 621,00 621,00 

2 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
TRE/AL 

01 621,00 621,00 

3 Placa Acrílico – Bolsas Diretoria - EJE 
e TRE/AL 

06 752,50 4.515,00 

TOTAL GLOBAL 5.757,00 
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                                          ANEXO III 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.
À COFIN, para reserva de crédito. Após, enviar os

autos à AJ-DG, para análise da minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 10/01/2020, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643437 e o código CRC 74C17658.

0008948-09.2019.6.02.8502 0643437v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (0643437).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/01/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643498 e o código CRC 061F86E3.
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DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2020.
Registramos que o procedimento foi

temporariamente concluído na SGO (porém incluído em bloco
específico da seção), no aguardo da liberação do orçamento.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 13/01/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643690 e o código CRC 47EBF273.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 34 (0657716).

Observação:

PE Placa em acrílico para galeria de diretores TRE/AL e EJE.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/02/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657718 e o código CRC 24CDB45F.
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PROCESSO : 0008948-09.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : FASE INTERNA. ANÁLISE DE MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO. PLACAS EM ACRÍLICO. GALERIA DE DIRETORES DA ESCOLA
JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Parecer nº 301 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação 
(0643436) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
menor preço global, objetivando a contratação de empresa
especializada para a confecção de placas de em acrílico, com
instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

 
2. DO PROCEDIMENTO

O Termo de Referência (06126750) foi elaborado
pela Escola Judiciária Eleitoral com as seguintes justificativas:

"2.1. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral
por meio da Resolução nº 13.917 de 19 de
maio de 2003, alterada pela Resolução nº
14.108, de 29 de fevereiro de 2005.
2.2. A confecção das galerias de Diretores
do Tribunal e da Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas têm, como objetivo,
preservar a memória institucional da
Escola e do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e prestar homenagem aos
dirigentes que prestaram relevantes
serviços a este Órgão."

 
O Senhor Secretário de Administração aprovou o

Termo de Referência (0617276), encaminhando os autos à
Coordenadoria de Material e Patrimônio, COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º  da  Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.  

Com vista dos autos, a SEIC estimou o valor total
de R$ 5.757,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais)
para a confecção e instalação dos 03 (três) itens constantes
do Termo de Referência, conforme a planilha (0634914). 

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com participação
exclusiva de micro, pequenas e médias empresas. 

A reserva de crédito foi juntada pela COFIN no
evento  0657716.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (06434360) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (LOTE ÚNICO), objetivando a contratação de
empresa especializada para a confecção de placas de em
acrílico, com instalação, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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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 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

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

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

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

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

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

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0612675

 

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

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

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

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

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

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? NÃO Esclarecer

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0617276

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0634915

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

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

0634914

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0643436

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

N/A
 

 

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  
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Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0643436

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

N/A  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

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

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

SIM  

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

N/A  

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

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

57

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

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

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0657716

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 

 

 5. DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Salvo melhor percepção, para que a instrução
transcorra de acordo com os ditames legais, faz-se mister
aperfeiçoá-la quanto aos itens 2, 9 10 e 22 da tabela de
verificação acima.

Sem embargo, quando for o caso, faz-se mister
alterar na minuta do edital, as referências a material, posto
que se trata de serviço.  

Dessa forma, seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução.
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 21/02/2020, às 09:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659757 e o código CRC 1185D087.

0008948-09.2019.6.02.8502 0659757v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
À EJE.
Encaminho os autos para que a unidade esclareça

os apontamentos do Parecer AJ-DG 301(0659757) já que os
questionamentos dizem respeito ao termo de referência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659875 e o código CRC C95D0129.

0008948-09.2019.6.02.8502 0659875v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria, evento (0659875), esclareço, abaixo, os
apontamentos salientados no Parecer AJ-DG 301 (0659757):

 

Item "2" - A contratação pretendida integra o planejamento de contratações?

Resposta: SIM. A contratação deveria ser realizada no exercício de 2019, contudo,
devido ao curto espaço de tempo, a licitação não foi concretizada ficando para este
ano, salientando que esta Escola possui orçamento para a referida contratação;

 

Item "9" - O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de itens?

Resposta: SIM. Devido a unicidade do material, apenas uma empresa será responsável
pela confecção e instalação das placas de acrílico no local determinado;

 

Item "10" - O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de atestados
de capacidade técnica?

Resposta: SIM. A intenção é garantir que o serviço seja prestado com base em
instalação em outras em empresas, eis que se trata da confecção de placas em acrílico
e sua instalação, produto este não tão comum em nosso estado e que requer
conhecimento para o corte, colagem, etc. . O Atestado de Capacidade Técnica é
item indispensável para a certeza de um trabalho com maestria e garantia;

 

Item "22" - O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

Resposta: O Acrílico é  um material reciclável. Atualmente, com a preocupação com o
meio ambiente, o acrílico é um material chave de substituição para uma forma
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ambientalmente correta, uma vez que é um material 100% reciclável e o seu descarte
pode ser transformado em diversas outras aplicações além de ser extremamente
valioso no mercado de reciclagem, já que a maioria dos objetos tem vida longa tendo o
seu índice de reaproveitamento bastante alto.

 

Assim, com essas considerações, devolvo o presente para a continuidade do feito.

 

Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 02/03/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661691 e o código CRC EED4758F.

0008948-09.2019.6.02.8502 0661691v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.
Em atenção ao Parecer 301, da AJ-DG (0659757),

remeto os presentes autos à SLC, para os ajustes
recomendados na minuta do edital.

Quanto aos demais esclarecimentos, a Unidade
demandante prestou as infomações veiculadas no Despacho
EJE 0661691, acerca dos quais apenas acrescento:

a) quanto ao item 2 da Tabela de Verificação -
pertinência ao planejamento das contratações do exercício -
como bem frisado pela Unidade demandante, a proposição tem
suporte orçamentário, portanto possível seu enquadramento à
programação de aquisições do exercício;

b) quanto ao item 22 da Tabela de Verificação -
requisitos de sustentabilidade - embora não contenha menção
expressa a requisitos específicos de sustentabilidade, a
elaboração do  Termo de Referência, como esclarecido pela
Unidade demandante, levou em conta critérios próprios que
atestam a preocupação com os objetivos prescritos às
aquisições sustentáveis, considerando a natureza do material
de confecção do objeto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2020, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662137 e o código CRC CE508625.

0008948-09.2019.6.02.8502 0662137v1
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008948-09.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada para a confecção de placas 
de em acrílico, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de 
Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com 
instalação, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital.  
 
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DOS 
SERVIÇOS E DE GARANTIA 
 
2.1. As placas deverão ser instaladas nos 2º e 11º andares da sede 
provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de 
Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no 
prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho. 
 
2.2. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o 
Termo de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665353)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 174



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

2.2.1. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou 

reexecutar, sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios 

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

2.2.2. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

2.2.3. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

 

2.2.4. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  
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6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados estão 
disponíveis no Anexo II, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada    
item e em relação ao valor global do lote. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665353)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 182



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 

 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

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

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

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

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 

 

16.1.1. Recebimento provisório: o material confeccionado será recebido 
provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Edital; 
 
16.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 
provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material confeccionado 
que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 
definitivamente 
 
 

16.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se 
a reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 
vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

16.3.  Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o 

serviço poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando 

dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita 

ao fornecedor; 

 

16.4.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do 

serviço se deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por 

escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

16.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com 

o contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para fazer 
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face à eventual aplicação de multa. 

 

16.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
16.7.  O prazo para 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. 
 
16.8.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 

 
16.9.  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. 
 
16.10.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 18. 
 
16.11.  Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, 
bem como a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite 
definitivo dos serviços; 

 

16.12. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 

(cinco) dias úteis, após o término dos serviços de   instalação; 

 

16.13. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos 

pela FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas 

prioritariamente, por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum 
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atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a 

totalidade do serviço contratado. 

 

17.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO 

qualquer problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas junto 

ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO autorize, por 

escrito, a continuidade dos mesmos. 

 

17.5. Caso o serviço contratado  deixe  de satisfazer qualquer  das  condições 

contratuais e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

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

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

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

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas;  
 
b) Atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, 

sobre o valor do material confeccionado entregue em atraso, por dia de 
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atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

c) Atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto 

que apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções 

decorrentes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que 

se destina ou lhe diminuam o valor – 1% do valor dos serviços, por dia 

de atraso, até o máximo de 5 dias;  

 
d) Não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, 
dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 
execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o 
tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou 
lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 
e) Inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;  
 
g) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

 
18.5.           Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá 
não receber os itens pendentes de entrega. 
 
18.6.   Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;  
 
18.7.         As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 
 
18.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
18.9. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
18.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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18.11.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

18.16.  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. 

 
18.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
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19.2.  Condiciona-se o pagamento a:  
 

19.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto 
contratado;  
 
19.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme 
pactuado; 

 
19.3.  A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os 
números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;  
 
19.4.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 
19.5.   A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em 
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
 
19.6. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
19.8. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.9. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.10. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou 

implicitamente contidas neste edital e na legislação vigente; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro 
próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

 
c) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
e) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da 

licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, 
para entrega dos produtos; 

 
f) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço 

entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes 

neste instrumento, assim como com as características descritas na 

proposta; 

 

b) Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste 

termo de referência; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
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defeitos ou incorreções; 

 

d) Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

 

e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

f) Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 

TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da 

contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que 

não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  
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23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

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

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665353)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 200



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico 

que formarão as Galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola 

Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação das mesmas no 2º e 11º andares da Sede do 

TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-

090. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por 

meio da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº 

14.108, de 29 de fevereiro de 2005. 

 

2.2. A confecção das galerias de Diretores do Tribunal e da Escola Judiciária Eleitoral 

de Alagoas têm, como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e prestar homenagem aos dirigentes que 

prestaram relevantes serviços a este Órgão. 

 

 

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

3.1. Habilitação técnica 
 

3.1.1. A PROPONENTE deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade 

técnica, emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a 

execução de serviços iguais ou similares, em características técnicas, aos 

descriminados neste Termo de Referência. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665353)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 201



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

3.2. Apresentação do orçamento 
 

3.2.1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha fixada no Anexo 

I, conforme quantidades especificadas no item 4.3. O PROPONENTE deverá 

descriminar o valor do item cotado, bem como apresentar a especificação 

completa dos materiais nele empregados, nos termos constantes neste Termo de 

Referência; 

 

3.2.2. Qualquer questionamento relativo a este Termo de Referência, que indique 

uma possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado 

formalmente, antes da apresentação da proposta,  para que  o setor  

competente preste  os devidos esclarecimentos, vez que o TRE/AL não autorizará 

o pagamento de serviços ou materiais adicionais, ultrapassando assim o valor 

fixado na Nota de Empenho. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Cada galeria (Diretores do TRE/AL e Diretores da EJE/AL) será composta por 4 (quatro) 

placas, conforme visualização da galeria montada no Anexo II, que deverão ser 

confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I, instaladas nos locais citados 

no Item 1 deste Termo e devem se encontrar de acordo com as especificações listadas 

a seguir. 

 

4.1. Dimensões 
 

Placas 01 e 02: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura 

Placas 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura 
 

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas 

encontram-se especificadas no projeto constante no Anexo I. 

 

4.2. Especificação de materiais 
 

4.2.1. Placas 01 e 02 
 

a) As placas 01 e 02 serão formadas por uma base em acrílico prata, com espessura de 

3 mm, recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem em alto- 

relevo; 
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b) As letras deverão ser confeccionadas em acrílico na cor preta, com 6 mm de 

espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição; 

 

c) Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto; 
 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 01 e 02 serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo finesson, 

dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.2.2. Placas 03 
 

a) As placas 03 serão formadas por uma base em acrílico na cor preta, com espessura 

de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos; 

 

b) As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em uma 

das laterais, conforme projeto no Anexo I; 

 

c) Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20 cm 

x 25 cm; 

 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 03 também serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo 

finesson, dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.3. Quantitativo 
 

4.3.1. Placa 01 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.2. Placa 02 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.3. Placas 03 – 06 (seis) peças idênticas. 
 

4.4. Das Fotos e Propriedades 
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4.4.1. As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por 

este Tribunal e Escola Judiciária Eleitoral e pelos diretores atuais, com 

impressão em papel fotográfico, com gramatura de 180 g/m2, reproduzidas 

em preto e branco, com o fundo branco, no tamanho de 20 cm x 25 cm e com 

resolução mínima de 300 dpi; 

 

4.4.2. As fotografias pertencerão ao Tribunal Regional eleitoral de Alagoas, que 

poderá utilizá-las para a colocação nas Galerias, incluindo, caso necessário, a 

divulgação externa do material; 

 

4.4.3. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal será o setor responsável 

pela coleta das fotos dos ex-diretores e diretores da Direção-geral e EJE/AL. 

 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1. Serviços 
 

5.1.1. Os serviços contratados serão executados de acordo com o projeto  de 

detalhamento e especificações fornecidos pela EJE/AL; 

 

5.1.2. Todos os trabalhos de confecção das várias peças serão realizados com a 

maior perfeição, mediante o emprego de mão de obra especializada, e 

executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e 

especificações. 

 

5.2. Materiais 
 

5.2.1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme  as 

especificações acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas; 

 

5.2.2. Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas 

condições e sem nenhum defeito de fabricação. 

 

5.3. Mão de obra 
 

5.3.1. Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá 

arcar com todas as despesas referentes ao serviço dos seus empregados 

(transporte, elaboração, pagamento e impostos). 
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5.4. Instalação 
 

5.4.1. A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no 

telefone: (82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, 

para que os locais sejam devidamente liberados; 

 

5.4.2. A CONTRATADA deverá realizar a instalação das placas nos locais de 

destino, mencionados no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da 

FISCALIZAÇÃO; 

5.4.3. A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h 

(de segunda a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras). 

 

5.5. Limpeza 
 

5.5.1. Cabe à CONTRATADA providenciar a limpeza completa dos locais aonde 

serão instaladas as placas, deixando-os em condições de uso imediato. 

 

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL 
 

6.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 
 

6.1.1. Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente pela 

FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

6.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, 

estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 

definitivamente. 

 

6.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se a 

reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 

vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

6.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço 

poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado 

o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao 

fornecedor; 
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6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço se 

deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por escrito a 

contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

6.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com o 

contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para 

fazer face à eventual aplicação de multa; 

 

6.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral; 
 

7.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, 

por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral; 

 

7.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou 

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do 

serviço contratado; 

 

7.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer 

problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas 

junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO 

autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos; 

 

7.5. Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer das condições contratuais 

e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

8. PRAZOS 
 

8.1. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias 
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corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho. 

 

9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

9.1. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como 

a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite definitivo 

dos serviços; 

 

9.2. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o término dos serviços de instalação; 

 

9.3. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no presente termo de referência e na legislação vigente: 

 

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em 

registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

10.1.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 

10.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato; 
 

10.1.4. Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada 

cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

 

10.1.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a 

reexecução do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no contrato, termo de referência e na legislação vigente: 

 

11.1.1. Executar o serviço nas especificações e nas quantidades 

constantes neste instrumento, assim como com as características descritas 

na proposta; 

 

11.1.2. Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos 

neste termo de referência; 

 

11.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções; 

 

11.1.4. Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

11.1.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 

seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

11.1.6. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

11.1.7. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato, salvo se houver autorização neste termo de referência; 

 

11.1.8. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante 

de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 

3º grau, durante a vigência do contrato; 

 

11.1.9. Prestar garantia de adequação dos serviços (qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

12. GARANTIA 
 

12.1. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo de 

Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665353)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 208



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

12.2. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar, 

sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

12.3. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

12.4. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

12.5. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pelo descumprimento 

total ou parcial das obrigações assumidas, as sanções previstas na Lei e no Contrato, 

sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: 

 

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do 

material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

b) atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto que 

apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 

execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem 

impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor 

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 
 

c) não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do 

prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais 

empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o 
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consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 

d) inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 

e) Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá não 

receber os itens pendentes de entrega. 

 

f) A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação de 

reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente. 
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14. PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos 

serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL; 

 

14.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 

14.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução  do 

objeto contratado; 

 

14.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu 

conforme pactuado; 

 

14.3. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da 

agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento; 

 

14.4. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 

multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. A Escola Judiciária Eleitoral acompanhará a confecção das placas dirimindo 

dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de 

Referência; 

 

15.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços na forma determinada neste Termo 

de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

15.3. Cabe à CONTRATADA atender às solicitações e determinações da FISCALIZAÇÃO, 

bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos 

serviços; 
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15.4. O TRE/AL não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais 

adicionais, por parte da CONTRATADA, e que, portanto, não tenham  sido  contemplados 

na proposta orçamentária apresentada; 

 

15.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados 

pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes; 

 

15.6. Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas da ABNT relativas ao assunto. 

 

Maceió, 23 de outubro de 2019. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da EJE/AL 
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ANEXO II 
 

 

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO Qtd. 
 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

 
 
 

01 

1 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
EJE/AL 

01 621,00 621,00 

2 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
TRE/AL 

01 621,00 621,00 

3 Placa Acrílico – Bolsas Diretoria - EJE 
e TRE/AL 

06 752,50 4.515,00 

TOTAL GLOBAL 5.757,00 
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                                          ANEXO III 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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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 março de 2020.
À AJ-DG,
com minuta ajustada do edital, a fim de  esclarecer

se tratar de contratação de serviços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/03/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665354 e o código CRC A8A3CD93.

0008948-09.2019.6.02.8502 0665354v1
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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 março de 2020.
À SLC, 
 
 
Para incluir no termo de referência, anexo do

edital, as justificativas apresentadas pela EJE  (0661691).
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/03/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665611 e o código CRC 0EED449F.

0008948-09.2019.6.02.8502 0665611v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008948-09.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada para a confecção de placas 
de em acrílico, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de 
Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com 
instalação, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital.  
 
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DOS 
SERVIÇOS E DE GARANTIA 
 
2.1. As placas deverão ser instaladas nos 2º e 11º andares da sede 
provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de 
Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no 
prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho. 
 
2.2. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o 
Termo de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo. 
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2.2.1. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou 

reexecutar, sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios 

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

2.2.2. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

2.2.3. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

 

2.2.4. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  
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6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0666105)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 226



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados estão 
disponíveis no Anexo II, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada    
item e em relação ao valor global do lote. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 

 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0666105)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 229



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 
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9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 

 

16.1.1. Recebimento provisório: o material confeccionado será recebido 
provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Edital; 
 
16.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 
provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material confeccionado 
que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 
definitivamente 
 
 

16.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se 
a reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 
vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

16.3.  Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o 

serviço poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando 

dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita 

ao fornecedor; 

 

16.4.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do 

serviço se deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por 

escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

16.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com 

o contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para fazer 
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face à eventual aplicação de multa. 

 

16.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
16.7.  O prazo para 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. 
 
16.8.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 

 
16.9.  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. 
 
16.10.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 18. 
 
16.11.  Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, 
bem como a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite 
definitivo dos serviços; 

 

16.12. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 

(cinco) dias úteis, após o término dos serviços de   instalação; 

 

16.13. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos 

pela FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas 

prioritariamente, por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum 
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atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a 

totalidade do serviço contratado. 

 

17.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO 

qualquer problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas junto 

ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO autorize, por 

escrito, a continuidade dos mesmos. 

 

17.5. Caso o serviço contratado  deixe  de satisfazer qualquer  das  condições 

contratuais e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
18.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
18.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas;  
 
b) Atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, 

sobre o valor do material confeccionado entregue em atraso, por dia de 
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atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

c) Atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto 

que apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções 

decorrentes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que 

se destina ou lhe diminuam o valor – 1% do valor dos serviços, por dia 

de atraso, até o máximo de 5 dias;  

 
d) Não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, 
dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 
execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o 
tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou 
lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 
e) Inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;  
 
g) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

 
18.5.           Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá 
não receber os itens pendentes de entrega. 
 
18.6.   Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;  
 
18.7.         As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 
 
18.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
18.9. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
18.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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18.11.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
18.12.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
18.13.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
18.14.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
18.15.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
18.15.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

18.16.  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. 

 
18.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
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19.2.  Condiciona-se o pagamento a:  
 

19.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto 
contratado;  
 
19.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme 
pactuado; 

 
19.3.  A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os 
números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;  
 
19.4.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 
19.5.   A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em 
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
 
19.6. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
19.8. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.9. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.10. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou 

implicitamente contidas neste edital e na legislação vigente; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro 
próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

 
c) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
e) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da 

licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, 
para entrega dos produtos; 

 
f) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço 

entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes 

neste instrumento, assim como com as características descritas na 

proposta; 

 

b) Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste 

termo de referência; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
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defeitos ou incorreções; 

 

d) Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

 

e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

f) Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 

TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da 

contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que 

não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  
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23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico 

que formarão as Galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola 

Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação das mesmas no 2º e 11º andares da Sede do 

TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-

090. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por 

meio da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº 

14.108, de 29 de fevereiro de 2005. 

 

2.2. A confecção das galerias de Diretores do Tribunal e da Escola Judiciária Eleitoral 

de Alagoas têm, como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e prestar homenagem aos dirigentes que 

prestaram relevantes serviços a este Órgão. 

 

2.3. Devido a unicidade do material, apenas uma empresa será responsável pela 

confecção e instalação das placas de acrílico no local determinado 

 

 

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

3.1. Habilitação técnica 
 

3.1.1. A PROPONENTE deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade 

técnica, emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a 

execução de serviços iguais ou similares, em características técnicas, aos 

descriminados neste Termo de Referência. A intenção é garantir que o serviço 

seja prestado com base em instalação em outras em empresas, eis que se 

trata da confecção de placas em acrílico e sua instalação, produto este não 

tão comum em nosso estado e que requer conhecimento para o corte, 
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colagem, etc. . O Atestado de Capacidade Técnica é item indispensável para 

a certeza de um trabalho com maestria e garantia; 
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3.2. Apresentação do orçamento 
 

3.2.1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha fixada no Anexo 

I, conforme quantidades especificadas no item 4.3. O PROPONENTE deverá 

descriminar o valor do item cotado, bem como apresentar a especificação 

completa dos materiais nele empregados, nos termos constantes neste Termo de 

Referência; 

 

3.2.2. Qualquer questionamento relativo a este Termo de Referência, que indique 

uma possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado 

formalmente, antes da apresentação da proposta,  para que  o setor  

competente preste  os devidos esclarecimentos, vez que o TRE/AL não autorizará 

o pagamento de serviços ou materiais adicionais, ultrapassando assim o valor 

fixado na Nota de Empenho. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Cada galeria (Diretores do TRE/AL e Diretores da EJE/AL) será composta por 4 (quatro) 

placas, conforme visualização da galeria montada no Anexo II, que deverão ser 

confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I, instaladas nos locais citados 

no Item 1 deste Termo e devem se encontrar de acordo com as especificações listadas 

a seguir. 

 

4.1. Dimensões 
 

Placas 01 e 02: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura 

Placas 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura 
 

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas 

encontram-se especificadas no projeto constante no Anexo I. 

 

4.2. Especificação de materiais 
 

4.2.1. Placas 01 e 02 
 

a) As placas 01 e 02 serão formadas por uma base em acrílico prata, com espessura de 

3 mm, recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem em alto- 

relevo; 
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b) As letras deverão ser confeccionadas em acrílico na cor preta, com 6 mm de 

espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição; 

 

c) Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto; 
 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 01 e 02 serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo finesson, 

dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.2.2. Placas 03 
 

a) As placas 03 serão formadas por uma base em acrílico na cor preta, com espessura 

de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos; 

 

b) As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em uma 

das laterais, conforme projeto no Anexo I; 

 

c) Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20 cm 

x 25 cm; 

 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 03 também serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo 

finesson, dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.3. Quantitativo 
 

4.3.1. Placa 01 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.2. Placa 02 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.3. Placas 03 – 06 (seis) peças idênticas. 
 

4.4. Das Fotos e Propriedades 
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4.4.1. As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por 

este Tribunal e Escola Judiciária Eleitoral e pelos diretores atuais, com 

impressão em papel fotográfico, com gramatura de 180 g/m2, reproduzidas 

em preto e branco, com o fundo branco, no tamanho de 20 cm x 25 cm e com 

resolução mínima de 300 dpi; 

 

4.4.2. As fotografias pertencerão ao Tribunal Regional eleitoral de Alagoas, que 

poderá utilizá-las para a colocação nas Galerias, incluindo, caso necessário, a 

divulgação externa do material; 

 

4.4.3. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal será o setor responsável 

pela coleta das fotos dos ex-diretores e diretores da Direção-geral e EJE/AL. 

 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1. Serviços 
 

5.1.1. Os serviços contratados serão executados de acordo com o projeto  de 

detalhamento e especificações fornecidos pela EJE/AL; 

 

5.1.2. Todos os trabalhos de confecção das várias peças serão realizados com a 

maior perfeição, mediante o emprego de mão de obra especializada, e 

executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e 

especificações. 

 

5.2. Materiais 
 

5.2.1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme  as 

especificações acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas; 

 

5.2.2. Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas 

condições e sem nenhum defeito de fabricação. 

 

5.3. Mão de obra 
 

5.3.1. Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá 

arcar com todas as despesas referentes ao serviço dos seus empregados 

(transporte, elaboração, pagamento e impostos). 
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5.4. Instalação 
 

5.4.1. A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no 

telefone: (82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, 

para que os locais sejam devidamente liberados; 

 

5.4.2. A CONTRATADA deverá realizar a instalação das placas nos locais de 

destino, mencionados no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da 

FISCALIZAÇÃO; 

5.4.3. A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h 

(de segunda a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras). 

 

5.5. Limpeza 
 

5.5.1. Cabe à CONTRATADA providenciar a limpeza completa dos locais aonde 

serão instaladas as placas, deixando-os em condições de uso imediato. 

 

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL 
 

6.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 
 

6.1.1. Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente pela 

FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

6.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, 

estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 

definitivamente. 

 

6.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se a 

reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 

vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

6.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço 

poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado 

o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao 

fornecedor; 
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6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço se 

deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por escrito a 

contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

6.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com o 

contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para 

fazer face à eventual aplicação de multa; 

 

6.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral; 
 

7.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, 

por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral; 

 

7.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou 

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do 

serviço contratado; 

 

7.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer 

problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas 

junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO 

autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos; 

 

7.5. Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer das condições contratuais 

e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

8. PRAZOS 
 

8.1. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias 
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corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho. 

 

9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

9.1. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como 

a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite definitivo 

dos serviços; 

 

9.2. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o término dos serviços de instalação; 

 

9.3. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no presente termo de referência e na legislação vigente: 

 

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em 

registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

10.1.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 

10.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato; 
 

10.1.4. Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada 

cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

 

10.1.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a 

reexecução do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0666105)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 253



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

11.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no contrato, termo de referência e na legislação vigente: 

 

11.1.1. Executar o serviço nas especificações e nas quantidades 

constantes neste instrumento, assim como com as características descritas 

na proposta; 

 

11.1.2. Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos 

neste termo de referência; 

 

11.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções; 

 

11.1.4. Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

11.1.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 

seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

11.1.6. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

11.1.7. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato, salvo se houver autorização neste termo de referência; 

 

11.1.8. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante 

de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 

3º grau, durante a vigência do contrato; 

 

11.1.9. Prestar garantia de adequação dos serviços (qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

12. GARANTIA 
 

12.1. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo de 

Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo; 
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12.2. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar, 

sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

12.3. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

12.4. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

12.5. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pelo descumprimento 

total ou parcial das obrigações assumidas, as sanções previstas na Lei e no Contrato, 

sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: 

 

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do 

material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

b) atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto que 

apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 

execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem 

impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor 

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 
 

c) não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do 

prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais 

empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o 
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consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 

d) inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 

e) Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá não 

receber os itens pendentes de entrega. 

 

f) A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação de 

reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente. 
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14. PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos 

serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL; 

 

14.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 

14.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução  do 

objeto contratado; 

 

14.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu 

conforme pactuado; 

 

14.3. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da 

agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento; 

 

14.4. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 

multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 

15.  REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE  
 

15.1.  O Acrílico é  um material reciclável. Atualmente, com a preocupação com o 
meio ambiente, o acrílico é um material chave de substituição para uma forma 
ambientalmente correta, uma vez que é um material 100% reciclável e o seu descarte 
pode ser transformado em diversas outras aplicações além de ser extremamente 
valioso no mercado de reciclagem, já que a maioria dos objetos tem vida longa tendo 
o seu índice de reaproveitamento bastante alto.  

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. A Escola Judiciária Eleitoral acompanhará a confecção das placas dirimindo 

dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de 

Referência; 

 

16.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços na forma determinada neste Termo 

de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

16.3. Cabe à CONTRATADA atender às solicitações e determinações da FISCALIZAÇÃO, 

bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos 
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serviços; 
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16.4. O TRE/AL não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais 

adicionais, por parte da CONTRATADA, e que, portanto, não tenham  sido  contemplados 

na proposta orçamentária apresentada; 

 

16.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados 

pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes; 

 

16.6. Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas da ABNT relativas ao assunto. 

 

Maceió, 23 de outubro de 2019. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da EJE/AL 
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ANEXO II 
 

 

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO Qtd. 
 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

 
 
 

01 

1 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
EJE/AL 

01 621,00 621,00 

2 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
TRE/AL 

01 621,00 621,00 

3 Placa Acrílico – Bolsas Diretoria - EJE 
e TRE/AL 

06 752,50 4.515,00 

TOTAL GLOBAL 5.757,00 
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                                          ANEXO III 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital ajustada, conforme

solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/03/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666106 e o código CRC 1FB2D8B1.

0008948-09.2019.6.02.8502 0666106v1

Despacho SLC 0666106         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 264



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 : 0008948-09.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : FASE INTERNA. ANÁLISE DE MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO. PLACAS EM ACRÍLICO. GALERIA DE DIRETORES DA ESCOLA
JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Parecer nº 429 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor Geral, 
 
Retornam os presentes autos a esta unidade, para

fins de conclusão da análise de minuta de edital de Pregão
Eletrônico (0665318) do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada
para a confecção de placas de em acrílico, com instalação,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, iniciada com o Parecer 301
(0659757), ocasião em que esta Assessoria Jurídica solicitou
as seguintes diligências:

"Salvo melhor percepção, para que a
instrução transcorra de acordo com os
ditames legais, faz-se mister aperfeiçoá-
la quanto aos itens 2, 9 10 e 22 da tabela
de verificação acima.
Sem embargo, quando for o caso, faz-se
mister alterar na minuta do edital, as
referências a material, posto que se trata
de serviço." 
 

Quanto aos itens 2, 9, 10 e 22, a EJE assim se
manifestou no Despacho (0661691):

"Item "2" - A contratação pretendida
integra o planejamento de contratações?
Resposta: SIM. A contratação deveria ser
realizada no exercício de 2019, contudo,
devido ao curto espaço de tempo, a
licitação não foi concretizada ficando
para este ano, salientando que esta
Escola possui orçamento para a referida
contratação;
 
Item "9" - O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de itens?
Resposta: SIM. Devido a unicidade do
material, apenas uma empresa será
responsável pela confecção e instalação
das placas de acrílico no local
determinado;
 
Item "10" - O Termo de Referência
contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?
Resposta: SIM. A intenção é garantir que
o serviço seja prestado com base em
instalação em outras em empresas,
eis que se trata da confecção de placas
em acrílico e sua instalação, produto este
não tão comum em nosso estado e que
requer conhecimento para o corte,
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colagem, etc. . O Atestado de Capacidade
Técnica é item indispensável para a
certeza de um trabalho com maestria e
garantia;
 
Item "22" - O Termo de Referência
contempla requisitos de sustentabilidade?
Resposta: O Acrílico é  um material
reciclável. Atualmente, com a
preocupação com o meio ambiente, o
acrílico é um material chave de
substituição para uma forma
ambientalmente correta, uma vez que é
um material 100% reciclável e o seu
descarte pode ser transformado em
diversas outras aplicações além de ser
extremamente valioso no mercado de
reciclagem, já que a maioria dos objetos
tem vida longa tendo o seu índice de
reaproveitamento bastante alto.
 

 
Dessarte, tendo sido sanadas todas as

impropriedades anteriormente detectadas com a juntada da
nova minuta alterada pela SLC (0666105), em complemento ao
antedito Parecer  (0659757) e nos termos do parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova a minuta do edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada
para a confecção de placas de em acrílico, com instalação,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/03/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/03/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666192 e o código CRC 2919DF4D.

0008948-09.2019.6.02.8502 0666192v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de março de 2020.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento objetivando a contratação de empresa especializada para a
confecção de placas de em acrílico, mediante Pregão Eletrônico.

 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI nº 0666105 (Parecer 429 - 0666192), frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668134 e o código CRC 958D38EF.

0008948-09.2019.6.02.8502 0668134v1
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PROCESSO : 0008948-09.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Termo de Referência. Contratação de empresa especializada. Galeria de Diretores da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.

 

Decisão nº 736 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Após a análise dos presentes autos, constato a plena

regularidade da sua instrução, observados os registros referentes à
existência de previsão orçamentária da despesa e adequação da
aquisição às normas de sustentabilidade (0662137).

 
Merece destaque ainda o pronunciamento da Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral (0666192) que, em derradeira análise,
apontou a legalidade da minuta de edital alterada acostada aos autos
pela Seção de Licitações e Contratos (0666105).

 
Isso posto, aprovo a minuta e autorizo a abertura da fase

externa do certame que, modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetiva a
contratação de empresa especializada para a confecção de placas em
acrílico, com instalação, nos moldes do termo de referência que
consta dos autos (0609184).

Sigam os autos à Secretaria de Administração para as
providências relativas à publicidade e à evolução do procedimento.

                                                                                                   

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/03/2020, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670839 e o código CRC 15BBB074.

0008948-09.2019.6.02.8502 0670839v2
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 736, da

Presidência (0670839).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671121 e o código CRC 1E6C5588.

0008948-09.2019.6.02.8502 0671121v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.

À SAD,

Senhor Secretário,

vieram-me os autos para abertura de fase externa visando a confecção de placas em
acrílico para formar a galeria de diretores.

Entretanto, ante o atual quadro de isolamento em virtude da pandemia covid 19 (não
sendo possível avaliar o impacto da licitação ante os fornecedores) questiono se a
licitação em tela deverá ser agendada para a próxima data possível, ou se haverá
deliberação em sentido diverso.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2020, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671850 e o código CRC 62F70B7F.

0008948-09.2019.6.02.8502 0671850v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do questionamento contido no Despacho

SLC 0671850, informo que o presente feito deve seguir o seu regular
trâmite.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 00:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673090 e o código CRC 0D35AF4A.

0008948-09.2019.6.02.8502 0673090v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1166//22002200  

 
  

PROCESSO Nº 0008948-09.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 29 de abril de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada para a confecção de placas 
de em acrílico, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de 
Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com 
instalação, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital.  
 
2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DOS 
SERVIÇOS E DE GARANTIA 
 
2.1. As placas deverão ser instaladas nos 2º e 11º andares da sede 
provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de 
Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no 
prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho. 
 
2.2. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o 
Termo de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo. 
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2.2.1. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou 

reexecutar, sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios 

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

2.2.2. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

2.2.3. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

 

2.2.4. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

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. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  
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6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados estão 
disponíveis no Anexo II, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada    
item e em relação ao valor global do lote. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 

 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

Edital do Pregão nº 16/2020 (0683608)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 282



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 
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9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 

 

16.1.1. Recebimento provisório: o material confeccionado será recebido 
provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Edital; 
 
16.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 
provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material confeccionado 
que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 
definitivamente 
 
 

16.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se 
a reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 
vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

16.3.  Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o 

serviço poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando 

dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita 

ao fornecedor; 

 

16.4.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do 

serviço se deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por 

escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

16.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com 

o contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para fazer 
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face à eventual aplicação de multa. 

 

16.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
16.7.  O prazo para 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. 
 
16.8.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 

 
16.9.  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. 
 
16.10.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 18. 
 
16.11.  Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, 
bem como a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite 
definitivo dos serviços; 

 

16.12. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 

(cinco) dias úteis, após o término dos serviços de   instalação; 

 

16.13. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos 

pela FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas 

prioritariamente, por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral. 

 

17.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum 

Edital do Pregão nº 16/2020 (0683608)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 290



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a 

totalidade do serviço contratado. 

 

17.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO 

qualquer problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas junto 

ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO autorize, por 

escrito, a continuidade dos mesmos. 

 

17.5. Caso o serviço contratado  deixe  de satisfazer qualquer  das  condições 

contratuais e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
18.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
18.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas;  
 
b) Atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, 

sobre o valor do material confeccionado entregue em atraso, por dia de 
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atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

c) Atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto 

que apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções 

decorrentes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que 

se destina ou lhe diminuam o valor – 1% do valor dos serviços, por dia 

de atraso, até o máximo de 5 dias;  

 
d) Não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, 
dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 
execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o 
tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou 
lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 
e) Inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;  
 
g) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

 
18.5.           Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá 
não receber os itens pendentes de entrega. 
 
18.6.   Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;  
 
18.7.         As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais; 
 
18.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
18.9. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
18.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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18.11.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
18.12.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
18.13.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
18.14.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
18.15.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
18.15.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

18.16.  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. 

 
18.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
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19.2.  Condiciona-se o pagamento a:  
 

19.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto 
contratado;  
 
19.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme 
pactuado; 

 
19.3.  A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os 
números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;  
 
19.4.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 
19.5.   A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em 
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento. 
 
19.6. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
19.8. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.9. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.10. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou 

implicitamente contidas neste edital e na legislação vigente; 
 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro 
próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

 
c) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
e) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da 

licitante vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, 
para entrega dos produtos; 

 
f) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço 

entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes 

neste instrumento, assim como com as características descritas na 

proposta; 

 

b) Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste 

termo de referência; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
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defeitos ou incorreções; 

 

d) Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

 

e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

f) Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 

TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da 

contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que 

não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  
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23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 13 de abril de 2020. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico 

que formarão as Galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola 

Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação das mesmas no 2º e 11º andares da Sede do 

TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-

090. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por 

meio da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº 

14.108, de 29 de fevereiro de 2005. 

 

2.2. A confecção das galerias de Diretores do Tribunal e da Escola Judiciária Eleitoral 

de Alagoas têm, como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e prestar homenagem aos dirigentes que 

prestaram relevantes serviços a este Órgão. 

 

2.3. Devido a unicidade do material, apenas uma empresa será responsável pela 

confecção e instalação das placas de acrílico no local determinado 

 

 

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

3.1. Habilitação técnica 
 

3.1.1. A PROPONENTE deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade 

técnica, emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a 

execução de serviços iguais ou similares, em características técnicas, aos 

descriminados neste Termo de Referência. A intenção é garantir que o serviço 

seja prestado com base em instalação em outras em empresas, eis que se 

trata da confecção de placas em acrílico e sua instalação, produto este não 

tão comum em nosso estado e que requer conhecimento para o corte, 
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colagem, etc. . O Atestado de Capacidade Técnica é item indispensável para 

a certeza de um trabalho com maestria e garantia; 
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3.2. Apresentação do orçamento 
 

3.2.1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha fixada no Anexo 

I, conforme quantidades especificadas no item 4.3. O PROPONENTE deverá 

descriminar o valor do item cotado, bem como apresentar a especificação 

completa dos materiais nele empregados, nos termos constantes neste Termo de 

Referência; 

 

3.2.2. Qualquer questionamento relativo a este Termo de Referência, que indique 

uma possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado 

formalmente, antes da apresentação da proposta,  para que  o setor  

competente preste  os devidos esclarecimentos, vez que o TRE/AL não autorizará 

o pagamento de serviços ou materiais adicionais, ultrapassando assim o valor 

fixado na Nota de Empenho. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Cada galeria (Diretores do TRE/AL e Diretores da EJE/AL) será composta por 4 (quatro) 

placas, conforme visualização da galeria montada no Anexo II, que deverão ser 

confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I, instaladas nos locais citados 

no Item 1 deste Termo e devem se encontrar de acordo com as especificações listadas 

a seguir. 

 

4.1. Dimensões 
 

Placas 01 e 02: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura 

Placas 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura 
 

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas 

encontram-se especificadas no projeto constante no Anexo I. 

 

4.2. Especificação de materiais 
 

4.2.1. Placas 01 e 02 
 

a) As placas 01 e 02 serão formadas por uma base em acrílico prata, com espessura de 

3 mm, recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem em alto- 

relevo; 
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b) As letras deverão ser confeccionadas em acrílico na cor preta, com 6 mm de 

espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição; 

 

c) Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto; 
 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 01 e 02 serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo finesson, 

dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.2.2. Placas 03 
 

a) As placas 03 serão formadas por uma base em acrílico na cor preta, com espessura 

de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos; 

 

b) As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em uma 

das laterais, conforme projeto no Anexo I; 

 

c) Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20 cm 

x 25 cm; 

 

d) Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de 

acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola; 

 

e) As placas 03 também serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo 

finesson, dispostos nas extremidades das mesmas. 

 

4.3. Quantitativo 
 

4.3.1. Placa 01 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.2. Placa 02 – 01 (uma) peça; 
 

4.3.3. Placas 03 – 06 (seis) peças idênticas. 
 

4.4. Das Fotos e Propriedades 
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4.4.1. As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por 

este Tribunal e Escola Judiciária Eleitoral e pelos diretores atuais, com 

impressão em papel fotográfico, com gramatura de 180 g/m2, reproduzidas 

em preto e branco, com o fundo branco, no tamanho de 20 cm x 25 cm e com 

resolução mínima de 300 dpi; 

 

4.4.2. As fotografias pertencerão ao Tribunal Regional eleitoral de Alagoas, que 

poderá utilizá-las para a colocação nas Galerias, incluindo, caso necessário, a 

divulgação externa do material; 

 

4.4.3. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal será o setor responsável 

pela coleta das fotos dos ex-diretores e diretores da Direção-geral e EJE/AL. 

 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1. Serviços 
 

5.1.1. Os serviços contratados serão executados de acordo com o projeto  de 

detalhamento e especificações fornecidos pela EJE/AL; 

 

5.1.2. Todos os trabalhos de confecção das várias peças serão realizados com a 

maior perfeição, mediante o emprego de mão de obra especializada, e 

executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e 

especificações. 

 

5.2. Materiais 
 

5.2.1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme  as 

especificações acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas; 

 

5.2.2. Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas 

condições e sem nenhum defeito de fabricação. 

 

5.3. Mão de obra 
 

5.3.1. Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá 

arcar com todas as despesas referentes ao serviço dos seus empregados 

(transporte, elaboração, pagamento e impostos). 
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5.4. Instalação 
 

5.4.1. A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no 

telefone: (82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, 

para que os locais sejam devidamente liberados; 

 

5.4.2. A CONTRATADA deverá realizar a instalação das placas nos locais de 

destino, mencionados no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da 

FISCALIZAÇÃO; 

5.4.3. A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h 

(de segunda a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras). 

 

5.5. Limpeza 
 

5.5.1. Cabe à CONTRATADA providenciar a limpeza completa dos locais aonde 

serão instaladas as placas, deixando-os em condições de uso imediato. 

 

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL 
 

6.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 
 

6.1.1. Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente pela 

FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

6.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, 

estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 

definitivamente. 

 

6.2. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se a 

reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência de 

vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados; 

 

6.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço 

poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado 

o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao 

fornecedor; 
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6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço se 

deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por escrito a 

contratada para que providencie a reexecução do serviço; 

 

6.5. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com o 

contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO 

glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a 

encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para 

fazer face à eventual aplicação de multa; 

 

6.6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo 

recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de 

dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de 

entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral; 
 

7.2. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, 

por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral; 

 

7.3. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou 

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do 

serviço contratado; 

 

7.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer 

problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas, 

paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam resolvidas 

junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a FISCALIZAÇÃO 

autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos; 

 

7.5. Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer das condições contratuais 

e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

8. PRAZOS 
 

8.1. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias 
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corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho. 

 

9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

9.1. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como 

a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite definitivo 

dos serviços; 

 

9.2. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o término dos serviços de instalação; 

 

9.3. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que não 

estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1. São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no presente termo de referência e na legislação vigente: 

 

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em 

registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

10.1.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 

10.1.3. Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato; 
 

10.1.4. Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada 

cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

 

10.1.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a 

reexecução do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente 

contidas no contrato, termo de referência e na legislação vigente: 

 

11.1.1. Executar o serviço nas especificações e nas quantidades 

constantes neste instrumento, assim como com as características descritas 

na proposta; 

 

11.1.2. Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos 

neste termo de referência; 

 

11.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções; 

 

11.1.4. Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

11.1.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 

seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato; 

 

11.1.6. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de 

habilitação exigidas para a contratação; 

 

11.1.7. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato, salvo se houver autorização neste termo de referência; 

 

11.1.8. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante 

de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 

3º grau, durante a vigência do contrato; 

 

11.1.9. Prestar garantia de adequação dos serviços (qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

12. GARANTIA 
 

12.1. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo de 

Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo; 
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12.2. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar, 

sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso 

correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou lhe 

diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de 

inconformidade; 

 

12.3. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de 

conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas 

dependências do Contratante; 

 

12.4. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período 

de garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação; 

12.5. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada 

para que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do 

primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas no contrato. 

 

13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pelo descumprimento 

total ou parcial das obrigações assumidas, as sanções previstas na Lei e no Contrato, 

sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: 

 

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do 

material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 

 

b) atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto que 

apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da 

execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem 

impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor 

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias; 
 

c) não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do 

prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais 

empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o 
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consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço; 

 

d) inexecução total – 20% sobre o valor total contratado; 
 

e) Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá não 

receber os itens pendentes de entrega. 

 

f) A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação de 

reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente. 
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14. PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos 

serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL; 

 

14.2. Condiciona-se o pagamento a: 
 

14.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução  do 

objeto contratado; 

 

14.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu 

conforme pactuado; 

 

14.3. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da 

agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento; 

 

14.4. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a 

multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos. 

 

15.  REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE  
 

15.1.  O Acrílico é  um material reciclável. Atualmente, com a preocupação com o 
meio ambiente, o acrílico é um material chave de substituição para uma forma 
ambientalmente correta, uma vez que é um material 100% reciclável e o seu descarte 
pode ser transformado em diversas outras aplicações além de ser extremamente 
valioso no mercado de reciclagem, já que a maioria dos objetos tem vida longa tendo 
o seu índice de reaproveitamento bastante alto.  

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. A Escola Judiciária Eleitoral acompanhará a confecção das placas dirimindo 

dúvidas e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de 

Referência; 

 

16.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços na forma determinada neste Termo 

de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

16.3. Cabe à CONTRATADA atender às solicitações e determinações da FISCALIZAÇÃO, 

bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à fiscalização dos 
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serviços; 
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16.4. O TRE/AL não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais 

adicionais, por parte da CONTRATADA, e que, portanto, não tenham  sido  contemplados 

na proposta orçamentária apresentada; 

 

16.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados 

pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes; 

 

16.6. Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas da ABNT relativas ao assunto. 

 

Maceió, 23 de outubro de 2019. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da EJE/AL 
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ANEXO II 
 

 

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO Qtd. 
 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

 
 
 

01 

1 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
EJE/AL 

01 621,00 621,00 

2 Placa Acrílico - Galeria Diretores 
TRE/AL 

01 621,00 621,00 

3 Placa Acrílico – Bolsas Diretoria - EJE 
e TRE/AL 

06 752,50 4.515,00 

TOTAL GLOBAL 5.757,00 
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                                          ANEXO III 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 17 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

 

 

PROCESSO Nº 0008948-09.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 29 de abril de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada
para a confecção de placas de em acrílico, com instalação, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO
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1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa
especializada para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de
Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com
instalação, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS deste edital.

 

2 – DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO E
CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E DE GARANTIA

 

2.1.                              As placas deverão ser instaladas nos 2º e 11º andares da sede
provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edifício Senador Arnon de
Mello, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, em Maceió-AL, no
prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho.

 

2.2.                              A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá
apresentar o Termo de Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano,
no mínimo.

 

1.               Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou
reexecutar, sem ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar
vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do
seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se
destina ou lhe diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar
do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação
de inconformidade;

 

1. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de conclusão
do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas
dependências do Contratante;

 

1. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período de
garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação;

 

1. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada para
que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do primeiro
dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem
aplicadas as sanções previstas no contrato.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

Edital 17 (0683609)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 318



 

3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
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obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global do serviço ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
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operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item que compõe o lote
único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.
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7.6.            Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da 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. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
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do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados estão disponíveis no
Anexo II, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

 

8.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total de cada    item e em
relação ao valor global do lote.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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8.8.                        Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando
solicitado pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.

 

8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

8.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
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da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
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mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. 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.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
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Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;
d. conter o preço unitário e  total dos itens ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
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indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
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por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 22.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
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item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1.                      O recebimento ocorrerá em duas etapas:

 

16.1.1.           Recebimento provisório: o material confeccionado será recebido
provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Edital;

 

16.1.2.           Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o
recebimento provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material
confeccionado que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será
recebido definitivamente

 

 

16.2.                      A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado,
obrigando-se a reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em
decorrência de vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados;

 

16.                       Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento,
o serviço poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente,
ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata
comunicação escrita ao fornecedor;

 

16.                       Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do
serviço se deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará
por escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço;

 

16.                        Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade
com o contrato e não tendo a contratada promovido a complementação, a
FISCALIZAÇÃO glosará a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou
recusado, e a encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório
circunstanciado, para fazer face à eventual aplicação de multa.
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16.                        Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis
pelo recebimento e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20
de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos
de entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente
notificada pela FISCALIZAÇÃO.

 

16.7.                           O prazo para 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.

 

16.8.                           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

16.9.                           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.

 

16.10.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 18.

 

16.11.                         Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o
executado, bem como a qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO
emitirá o aceite definitivo dos serviços;

 

16. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco)
dias úteis, após o término dos serviços de   instalação;

 

16. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela
FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que
não estejam de acordo com as especificações técnicas.

 

17 – DA FISCALIZAÇÃO

 

17. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral.
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17. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, por
intermédio da Escola Judiciária Eleitoral.

 

17. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou
exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade
do serviço contratado.

 

17. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer
problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas,
paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam
resolvidas junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a
FISCALIZAÇÃO autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos.

 

17. Caso o serviço contratado  deixe  de satisfazer qualquer  das  condições
contratuais e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela
FISCALIZAÇÃO.

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1.                            O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.

 

18.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

18.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

18.4.                     O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
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sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 

b) Atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor do
material confeccionado entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo
de 5 dias;

 

c) Atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou,
dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de
materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado
para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 1% do valor dos
serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias;

 

d) Não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do
prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais
empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o
consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do serviço;

 

e. Inexecução total – 20% sobre o valor total contratado;

 

f. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 

g) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93;

 

18.5.                  Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração
poderá não receber os itens pendentes de entrega.

 

18.6.                   Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
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18.7.                 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

 

18.8.                 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

18.9. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

18.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

18.11.                  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

18.12.                O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

18.13.             Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.

 

18.14.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

18.15.                O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
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18.15.1.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

18.16.                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.

 

18.16.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

18.17.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

18.18.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

19 - DO PAGAMENTO

 

19.1.                  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

 

19.2.                      Condiciona-se o pagamento a:

 

19.2.1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto
contratado;

 

19.2.2. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme
pactuado;
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19.3.                      A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os
números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;

 

19.4.                      A Contratante, observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos.

 

19.5.                      A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.

 

19.6.                   Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

19.7.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.8.                       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

19.9.                       Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

19.10.                 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:
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

20.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a. São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou implicitamente contidas
neste edital e na legislação vigente;

 

b. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro próprio as
ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados

 

c. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

 

d. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora;

 

e. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para entrega dos
produtos;
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f. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas neste
ato convocatório;

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                       São obrigações da contratada:

 

a) Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes neste
instrumento, assim como com as características descritas naproposta;

 

b) Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste termo de
referência;

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

 

d) Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execução docontrato;

 

e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato;

 

f) Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação exigidas
para acontratação;

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da contratação, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o
acompanhamento doTRE-AL.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.                   Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.6.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.7.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

23.8.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.9.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10.                Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.11.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.12.             Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

23.13.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e

Edital 17 (0683609)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 342



Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.14.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.15.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.16.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO II – Descrição do lote, dos itens e dos valores máximos admitidos;

ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

23.17.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 13 de abril de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO
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1. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico que
formarão as Galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas e instalação das mesmas no 2º e 11º andares da
Sede do TRE/AL, situada à Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL,
CEP 57051-090.

 

2. JUSTIFICATIVA

 

2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas criou a Escola Judiciária Eleitoral por meio
da Resolução nº 13.917 de 19 de maio de 2003, alterada pela Resolução nº
14.108, de 29 de fevereiro de 2005.

 

2. A confecção das galerias de Diretores do Tribunal e da Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas têm, como objetivo, preservar a memória institucional da Escola e do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e prestar homenagem aos dirigentes que
prestaram relevantes serviços a este Órgão.

 

2. Devido a unicidade do material, apenas uma empresa será responsável pela
confecção e instalação das placas de acrílico no local determinado

 

 

3. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

 

3. Habilitação técnica

 

1. A PROPONENTE deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica,
emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove a execução de
serviços iguais ou similares, em características técnicas, aos descriminados neste
Termo de Referência. A intenção é garantir que o serviço seja prestado com base
em instalação em outras em empresas, eis que se trata da confecção de placas
em acrílico e sua instalação, produto este não tão comum em nosso estado e que
requer conhecimento para o corte, colagem, etc. . O Atestado de Capacidade
Técnica é item indispensável para a certeza de um trabalho com maestria e
garantia;

 

3. Apresentação do orçamento
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1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da planilha fixada no Anexo I,
conforme quantidades especificadas no item 4.3. O PROPONENTE deverá
descriminar o valor do item cotado, bem como apresentar a especificação
completa dos materiais nele empregados, nos termos constantes neste Termo de
Referência;

 

1. Qualquer questionamento relativo a este Termo de Referência, que indique uma
possível alteração do que foi estabelecido, deverá ser levantado formalmente,
antes da apresentação da proposta,  para que  o setor  competente preste  os
devidos esclarecimentos, vez que o TRE/AL não autorizará o pagamento de
serviços ou materiais adicionais, ultrapassando assim o valor fixado na Nota de
Empenho.

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

Cada galeria (Diretores do TRE/AL e Diretores da EJE/AL) será composta por 4 (quatro)
placas, conforme visualização da galeria montada no Anexo II, que deverão ser
confeccionadas conforme o projeto idealizado no Anexo I, instaladas nos locais citados
no Item 1 deste Termo e devem se encontrar de acordo com as especificações listadas
a seguir.

 

4. Dimensões

 

Placas 01 e 02: 1,786 m de comprimento x 0,20 m de altura

Placas 03: 1,786 m de comprimento x 0,32 m de altura

 

Tais medidas são gerais, sendo que aquelas das várias peças que compõem as placas
encontram-se especificadas no projeto constante no Anexo I.

 

4. Especificação de materiais

 

1. Placas 01 e 02

 

a. As placas 01 e 02 serão formadas por uma base em acrílico prata, com espessura
de 3 mm, recebendo letreiros colados sobre ela de forma que tais peças fiquem
em alto- relevo;
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b. As letras deverão ser confeccionadas em acrílico na cor preta, com 6 mm de
espessura, os quais deverão ser recortados com perfeição;

 

c. Para letreiros, adotar a fonte Arial, nas alturas definidas no projeto;

 

d. Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de
acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola;

 

e. As placas 01 e 02 serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo finesson,
dispostos nas extremidades das mesmas.

 

1. Placas 03

 

a. As placas 03 serão formadas por uma base em acrílico na cor preta, com
espessura de 3 mm, recebendo “bolsas” para a inserção de fotos;

 

b. As “bolsas” são caixas em acrílico cristal com 2 mm de espessura, abertas em
uma das laterais, conforme projeto no Anexo I;

 

c. Cada bolsa deverá ter espaço suficiente e exato para a colocação de uma foto 20
cm x 25 cm;

 

d. Deverá ser utilizado material específico e apropriado para a colagem das peças de
acrílico, a fim de que não fiquem manchas ou resíduos aparentes da cola;

 

e. As placas 03 também serão fixadas à parede com parafusos cromados, tipo
finesson, dispostos nas extremidades das mesmas.

 

4. Quantitativo

 

1. Placa 01 – 01 (uma) peça;
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1. Placa 02 – 01 (uma) peça;

 

1. Placas 03 – 06 (seis) peças idênticas.

 

4. Das Fotos e Propriedades

 

1. As fotos deverão ser fornecidas pelos ex-diretores que passaram por este
Tribunal e Escola Judiciária Eleitoral e pelos diretores atuais, com impressão em
papel fotográfico, com gramatura de 180 g/m2, reproduzidas em preto e branco,
com o fundo branco, no tamanho de 20 cm x 25 cm e com resolução mínima de
300 dpi;

 

1. As fotografias pertencerão ao Tribunal Regional eleitoral de Alagoas, que poderá
utilizá-las para a colocação nas Galerias, incluindo, caso necessário, a divulgação
externa do material;

 

1. A Assessoria de Comunicação deste Tribunal será o setor responsável pela coleta
das fotos dos ex-diretores e diretores da Direção-geral e EJE/AL.

 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS

 

5. Serviços

 

1. Os serviços contratados serão executados de acordo com o projeto  de
detalhamento e especificações fornecidos pela EJE/AL;

 

1. Todos os trabalhos de confecção das várias peças serão realizados com a maior
perfeição, mediante o emprego de mão de obra especializada, e executados
rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos, detalhes e
especificações.

 

5. Materiais

 

1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme  as
especificações acima, inclusive aqueles destinados à fixação das placas;
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1. Todo o material a ser empregado deverá ser novo, limpo, em perfeitas condições
e sem nenhum defeito de fabricação.

 

5. Mão de obra

 

1. Toda a mão de obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que deverá arcar
com todas as despesas referentes ao serviço dos seus empregados (transporte,
elaboração, pagamento e impostos).

 

5. Instalação

 

1. A CONTRATADA agendará com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, no telefone:
(82) 2122-7760/7793, com a devida antecedência, a data da instalação, para que
os locais sejam devidamente liberados;

 

1. A CONTRATADA deverá realizar a instalação das placas nos locais de destino,
mencionados no tópico 1 (Objeto), conforme orientações da FISCALIZAÇÃO;

2. A instalação somente poderá ser realizada em dias úteis, de 13 h às 19 h (de
segunda a quinta-feira) e 7h30 às 13h30 (às sextas-feiras).

 

5. Limpeza

 

1. Cabe à CONTRATADA providenciar a limpeza completa dos locais aonde serão
instaladas as placas, deixando-os em condições de uso imediato.

 

6. RECEBIMENTO DO MATERIAL

 

6. O recebimento ocorrerá em duas etapas:

 

1. Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente pela
FISCALIZAÇÃO para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência;
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1. Recebimento definitivo: no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento
provisório, a FISCALIZAÇÃO avaliará as características do material que, estando
em conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.

 

6. A contratada garantirá a qualidade do serviço prestado, obrigando-se a
reexecutar aqueles que se revelarem impróprios ou inadequados em decorrência
de vícios ou defeitos na execução ou de materiais empregados;

 

6. Em caso de irregularidades apuradas no momento do recebimento, o serviço
poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando
dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação
escrita ao fornecedor;

 

6. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a prestação do serviço se
deu em desacordo com o que foi pactuado, a FISCALIZAÇÃO notificará por
escrito a contratada para que providencie a reexecução do serviço;

 

6. Se apenas parte dos serviços foi executada em desconformidade com o contrato
e não tendo a contratada promovido a complementação, a FISCALIZAÇÃO glosará
a nota fiscal, explicitando o serviço não prestado ou recusado, e a encaminhará
para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, para fazer face à
eventual aplicação de multa;

 

6. Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo recebimento
e fiscalização dos serviços durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6
de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em
favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela
FISCALIZAÇÃO.

 

7. FISCALIZAÇÃO

 

7. A FISCALIZAÇÃO dos serviços será efetuada pela Escola Judiciária Eleitoral;

 

7. As relações entre o TRE/AL e a CONTRATADA serão mantidas prioritariamente, por
intermédio da Escola Judiciária Eleitoral;

 

7. A existência da FISCALIZAÇÃO por parte do TRE/AL, de modo algum atenua ou
exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade
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do serviço contratado;

 

7. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer
problema ou imprevisto ocorridos durante a confecção e instalação das placas,
paralisando os serviços temporariamente enquanto tais questões não sejam
resolvidas junto ao TRE/AL. Os trabalhos deverão ser retomados assim que a
FISCALIZAÇÃO autorize, por escrito, a continuidade dos mesmos;

 

7. Caso o serviço contratado deixe de satisfazer qualquer das condições contratuais
e das disposições que compõem este termo, este será recusado pela
FISCALIZAÇÃO.

 

8. PRAZOS

 

8. O prazo de REALIZAÇÃO e CONCLUSÃO dos serviços será de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Nota de
Empenho.

 

9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 

9. Verificada a compatibilidade entre o objeto contratado e o executado, bem como a
qualidade e a integralidade dos serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá o aceite
definitivo dos serviços;

 

9. O prazo para a emissão do aceite definitivo pela FISCALIZAÇÃO é de 05 (cinco)
dias úteis, após o término dos serviços de instalação;

 

9. Só haverá o aceite definitivo dos serviços após a análise dos mesmos pela
FISCALIZAÇÃO, resguardando-se ao TRE/AL o direito de não aceitar serviços que
não estejam de acordo com as especificações técnicas.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

10. São obrigações do Contratante, além daquelas explícita ou implicitamente contidas
no presente termo de referência e na legislação vigente:
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1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro próprio as
ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados;

 

1. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

 

1. Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato;

 

1. Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada cumpra as
obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório;

 

1. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a reexecução do
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

11. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas
no contrato, termo de referência e na legislação vigente:

 

1. Executar o serviço nas especificações e nas quantidades constantes neste
instrumento, assim como com as características descritas na proposta;

 

1. Atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste termo de
referência;

 

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou reexecutar, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;

 

1. Responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato;

2. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados à Administração e/ou a terceiros na execução do contrato;
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1. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação exigidas
para a contratação;

 

1. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato,
salvo se houver autorização neste termo de referência;

 

1. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo
ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em
comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau,
durante a vigência do contrato;

 

1. Prestar garantia de adequação dos serviços (qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de
Referência.

 

12. GARANTIA

 

12. A Contratada, concluída a execução do serviço, deverá apresentar o Termo de
Garantia de Adequação do Serviço, por escrito, de 01 (um) ano, no mínimo;

 

12. Na vigência da garantia, a contratada obrigar-se-á a reparar ou reexecutar, sem
ônus para o Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou do seu uso
correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o uso a que se destina ou
lhe diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de
inconformidade;

 

12. O término do atendimento, no período da garantia, ocorrerá no dia de conclusão
do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas
dependências do Contratante;

 

12. O pedido de reparo ou de reexecução do objeto contratado, durante o período de
garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação;

12. Não sendo o vício sanado no prazo supracitado, a Contratada será notificada para
que reexecute o objeto contratado, em, no máximo 10 dias, a contar do primeiro
dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem
aplicadas as sanções previstas no contrato.
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13. PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

 

13. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pelo descumprimento total
ou parcial das obrigações assumidas, as sanções previstas na Lei e no Contrato,
sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

 

a. atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – 1%, sobre o valor
do material entregue em atraso, por dia de atraso, até o máximo de 5
dias;

 

b. atrasar o atendimento para a reparação ou a reexecução do objeto que
apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da
execução ou de materiais empregados, ou do seu uso correto, que o tornem
impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o
valor

– 1% do valor dos serviços, por dia de atraso, até o máximo de 5 dias;

 

c. não realizar a reparação ou a reexecução do objeto que apresentou, dentro do
prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais
empregados, ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para
o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – 10% do valor total do
serviço;

 

d. inexecução total – 20% sobre o valor total contratado;

 

e. Ultrapassado o prazo estabelecido na alínea “a”, a Administração poderá não
receber os itens pendentes de entrega.

 

f. A aplicação da penalidade estabelecida na alínea “c” não afasta a obrigação de
reexecutar o serviço ou do pagamento do seu equivalente.

 

14. PAGAMENTO

 

14. O pagamento será integral, e será efetuado somente após o aceite definitivo dos
serviços, devidamente registrado pela FISCALIZAÇÃO do TRE/AL;
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14. Condiciona-se o pagamento a:

 

1. Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução  do objeto
contratado;

 

1. Declaração da fiscalização do contrato de que a execução se deu conforme
pactuado;

 

14. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da
agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento;

 

14. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos.

 

15.  REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE

 

15.1.  O Acrílico é  um material reciclável. Atualmente, com a preocupação com o meio
ambiente, o acrílico é um material chave de substituição para uma forma
ambientalmente correta, uma vez que é um material 100% reciclável e o seu descarte
pode ser transformado em diversas outras aplicações além de ser extremamente
valioso no mercado de reciclagem, já que a maioria dos objetos tem vida longa tendo o
seu índice de reaproveitamento bastante alto.

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

16. A Escola Judiciária Eleitoral acompanhará a confecção das placas dirimindo dúvidas
e questões que porventura não tenham sido esclarecidas neste Termo de
Referência;

 

16. A CONTRATADA deverá executar os serviços na forma determinada neste Termo
de Referência, sem prejuízo do acompanhamento da execução dos mesmos pela
FISCALIZAÇÃO;

 

16. Cabe à CONTRATADA atender às solicitações e determinações da FISCALIZAÇÃO,
bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à fiscalização
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dos serviços;

 

16. O TRE/AL não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou materiais adicionais,
por parte da CONTRATADA, e que, portanto, não tenham  sido  contemplados na
proposta orçamentária apresentada;

 

16. Ficará a CONTRATADA obrigada a substituir as peças ou elementos recusados
pelo TRE/AL, correndo por sua conta as despesas correspondentes;

 

16. Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas da ABNT relativas ao assunto.

 

Maceió, 23 de outubro de 2019.

 

Mônica Maciel Braga de Souza

Secretária da EJE/AL

 

ANEXO II

 

 

DESCRIÇÃO DO LOTE, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO
Qtd.

 

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

PREÇO
TOTAL

(R$)

 

 

 

01

1 Placa Acrílico - Galeria Diretores
EJE/AL 01 621,00 621,00

2 Placa Acrílico - Galeria Diretores
TRE/AL 01 621,00 621,00

3 Placa Acrílico – Bolsas Diretoria -
EJE e TRE/AL 06 752,50 4.515,00
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TOTAL GLOBAL 5.757,00
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                                          ANEXO III

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:
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Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:
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Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                (   ) Sim                      (   ) Não

Em 13 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/04/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0683609 e o código CRC 1708A3AF.

0008948-09.2019.6.02.8502 0683609v2
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13/04/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 13/04/2020 11:57:12 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00016/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0008948-09.2019 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 3 3 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
14/04/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 14/04/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de Diretores do 
Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme especificações e 
condições assentadas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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13/04/2020 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 13/04/2020 11:57:50 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00016/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
3 3 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 S
18597 -
Confecção placa
comemorativa

- 1 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

2 S
18597 -
Confecção placa
comemorativa

- 1 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

3 S
18597 -
Confecção placa
comemorativa

- 6 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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13/04/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28186478&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/04/2020 11:58:34 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00016/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 18597 - Confecção placa comemorativa
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 621,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/11/2019 530,00 07.502.729/0001-05 M C COSTA DA SILVA COMERCIO

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola Judiciária Eleitoral - Placa 01

Valor Máximo Aceitá
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13/04/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28186507&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/04/2020 11:59:16 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00016/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Serviço 18597 - Confecção placa comemorativa
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 621,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/11/2019 530,00 07.502.729/0001-05 M C COSTA DA SILVA COMERCIO

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 02, conforme o 
edital e seus anexos

Valor Máximo Aceitá
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13/04/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28186539&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/04/2020 12:00:33 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00016/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Serviço 18597 - Confecção placa comemorativa
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
6 Serviços Comuns Menor Preço 4.515,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 6

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/11/2019 2.100,00 07.502.729/0001-05 M C COSTA DA SILVA COMERCIO

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Confecção placa  em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - 
Placa 03, conforme o edital e seus anexos.

Valor Máximo Aceitá
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Nº 71, terça-feira, 14 de abril de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 212/2016. 6º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 26/2016. CONTRATADA: REAL
JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI. CNPJ: 08.247.960/0001-62. OBJETO: Ajuste, alteração
contratual, reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação de preços contratados, reajuste
e prorrogação de vigência contratual com cláusula resolutória. FUNDAMENTO: Art. 58, § 1°
c/c art. 65, II, "d", c/c § 5° e art. 57, II, todos da Lei n. 8.666/1993. VIGÊNCIA: 20/06/2020
a 19/06/2021. ASSINATURA: 08/04/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 8.443.434,84.
SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, e Flavia Macena de Sousa -
Contratada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da CLÍNICA OLIVEIRA DE
ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ n° 01.626.095/0001-16, para a prestação de serviços de
assistência odontológica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 1/2019.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo Caribé de
Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 500.772/2020-0. Hospital Daher Lago Sul. CNPJ 00.382.069/0001-27. 1º
termo aditivo ao contrato CRM-015/2015 - Prestação de serviços ao Programa de
Assistência à Saúde do TST - TST-Saúde. Prorrogação por 6 meses, de 13/4/2020 até
12/10/2020, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 9/4/2020. Pelo
Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor Geral da Secretaria. Pela Contratada:
Maria de Lourdes da Silva Pinto, Superintendente.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo SEI nº 017581/19-00.11. Pregão Eletrônico nº 87/2019. Ata de Registro

de Preços nº 81/2020. OBJETO: Eventual aquisição de uniformes, para o STM (Órgão

Gerenciador) e para o Comando Logístico e a Secretaria de Economia e Finanças do

Comando do Exército - MEX/DF (Órgãos Participantes). ÓRGÃO GERENCIADOR: Superior

Tribunal Militar. CNPJ: 00.497.560/0001-01. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: ELLEN MOALLEM

& CIA LTDA. CNPJ: 08.084.695/0001-49. Programa de Trabalho: 02.061.0566.4225.0100

0001 - Julgamento de Processos - JUPROC. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: Item 17, R$

43,90. VIGÊNCIA: 06/04/2020 a 05/04/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 10.520, de 17 de

julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos no 10.024,

de 20 de setembro de 2019, n° 8.538, de 6 de outubro 2015 e nº 7.892, de 23 de janeiro

de 2013, e alterações posteriores, e, subsidiariamente, Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993. DATA DE ASSINATURA: 06/04/2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-

Geral, pelo Órgão Gerenciador, e Ellen Moallem, Representante Legal, pelo Fo r n e c e d o r

Beneficiário.

A descrição detalhada dos itens encontra-se disponível no endereço eletrônico

http://www.stm.jus.br/licitacoes/atas-registro-preços.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2019/0218. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço de
Teste e Recarga de 04 cilindros de gás FM-200 (HFC227ea) do TRF da 2ª Região.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 14/04/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua do Acre, 80, Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-
00032-2020. Entrega das Propostas: a partir de 14/04/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/04/2020) 90028-00001-2020NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 05/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA:
Acumuladores Moura S.A. OBJETO: Fornecimento e substituição, serviço de
desmontagem, retirada e descarte de 304 baterias seladas, estacionária,
chumbo-ácido regulada por válvula VRLA, 12V/40A/h, para uso em No-Breaks
(UPS). ORIGEM: PE nº 08/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND 3390.30
e 2020NE500731, datada de 06.04.2020. PREÇO TOTAL: R$ 112.598,56.
VIGÊNCIA: 07.04.2020 a 07.07.2020. PA: 0014970-24.2014.4.04.8000.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
07.04.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1°Aditivo ao Contrato n° 13/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
CONSTRUTORA JR OLIVEIRA LTDA. CNPJ: 40.863.722/0001-94. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 60 (sessenta)dias. Fundamento Legal: PAV n° 00022-
91.2020.4.05.7000-TRF5ªRegião; art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/1993. Vigência:
07/05/2020 até 05/07/2020. Valor:R$ 110.658,22(cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e
oito reais e vinte e dois centavos) Recursos Orçamentários: PT-168455; ED-339037.04.
Assinatura: 06/04/2020. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e
Jerônimo Romão de Oliveira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02/2020; Proc. SEI nº 0008362-23.2019.6.02.8000; PE nº 01/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decreto nº 5.450/2005; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no DOU. Assinatura:
02/04/2020; Objeto: Registro de Preços de serviços para fornecimento de lanches - Coffee
Break; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 01/2020, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); STE
EVENTOS E ACESSORIA LTDA, CNPJ 11.831.861/0001-09, Item 01, Própria empresa,
unidade, 1.200, R$ 16,95, R$ 20.340,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº 0001049-74.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654287) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
09/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
09/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 31.785,56 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 30.771,18 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 466.001,93, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0001046-22.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654361) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
08/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
08/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 21.307,03 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 20.695,31 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 326.201,01, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019; Proc. SEI nº 0001044-52.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654708) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
06/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
06/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 37.519,62 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 36.233,61 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 542.102,86, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº 0001045-37.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654669) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
07/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
07/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 25.115,63 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 24.412,15 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 306.169,07, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008948-09.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de Diretores
do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com
instalação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 14/04/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00016-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 14/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/04/2020) 70011-00001-2019NE000032
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 06/2020
SEI 0010036-36.2019.6.02.8000

Data: 25/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.990,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00
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Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 08/2020
SEI 0000194-95.2020.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo
móvel), conforme o edital.

Valor Global Estimado :  R$ 29.578,95

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 10/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 17/04/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisições de Coletes personalizados para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 6.963,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
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SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 13/2020
SEI 008813-48.2019.6.02.8000

Data: 23/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - fones de ouvido de cabeças para utilização nas Eleições 2020, conforme o
edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 32.320,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 14/2020
SEI 0010657-33.2019.6.02.8000

Data: 27/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviço de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo Cartilha e Guias Rápidos de
instrução para mesário que farão parte das Eleições Municipais de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor  Estimado item 1:  R$ 14.705,60
Valor  Estimado item 2:  R$ 5.777,28

Documentos:

Edital 

Modelo de Manual de Mesário - Anexo I-C 
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Modelo de  Guia Rápido de  Mesário - Anexo I-D 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 15/2020
SEI 0010681-61.2019.6.02.8000

Data: 28/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de lanches e materiais necessários ao seu consumo bem como a preparação do local onde
deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, conforme o edital e seus
anexos.

Valor  Estimado :  R$ 34.275,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 16/2020
SEI 0008948-09.2019.6.02.8000

Data: 29/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de  Diretores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme o edital e seus anexos.

Valor Total  Estimado para o Lote :  R$ 5.757,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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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 abril de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/04/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684553 e o código CRC ED761E90.

0008948-09.2019.6.02.8502 0684553v1
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●

COMUNiCACÅo vISuAL重さRINDES

PROroSTA P.E 16!2020 TER (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL)

Ⅱ嶋 �ESPEC題F量CACOES �UNⅡ). �QUANT. �MARCA/ �VA重O �VA山OR 

M ����FABRICANT 　E �R UN重曹. �冒OTAL 

O置 �Onfde車odep書acaemacr紐ico-G血eriade � �宣 �Ⅲヾ量丁重NN暮 �R$6重0,00 �R$610,00 

iretore§daEsoolaJudic韻rinE!eitoral_P書acaOl 

02 �給灘璃蒜 � �重 �Ⅲぐ甲重NN重 �R$590,00 �R$590,00 

03 �E護欝轄鑑諾寵諾諜競。 � �` �重N『】[NN重 �2.700,00 �R$450,00 
§eu8種neiOS. 

TOTAL: 3.9co,00 (Tr6s miI e noveeentos rcais)
∫.

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Propo§ta 6 de 60 (SeSSentめdias corridos,

COntado§ a Partir da data da abe細田a deste Certame.

PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARÅ que acatara o pagamento da Admini§tra申O

O r町eSentante lngal da empresa que tem poderes e assinarfr血ur6 contrato 6 0 Sr‥ RAPHAEL

JOSE PEREIEA COSTA, CPF nO O67.334.054七6.

DADOS BANCÅRIOS: BÅNCO DO BRASⅢ 00l , Å(淀NCRA 1 523-7 C/C 45625-X

Declaro:

1 ) Que est都o incluidas nesta proposta comercial. as despesas com todos os impo§toS, taXaS,

encargos socl蝕S, enCangOS fiseais, de§embara90 aduaneiro, enCangOS PreVidenci鉦os e

qualSquer Outra§ despesas que incidam ou venham a incidir §Obre‾O O面eto da licitap5o.

2) Que estou de a∞rdo com tedas as nomas e ∞ndic6es desteEdital e sen詳記鯛時的NO CAD. Oo lCMS
_　　_　　　　"鱈●

i　…‾‾’‾‾ず

242,21130嶋

圃盤譜譜整器uA
Rua Cid ScaIa・ 83

p09o -C印5了025・620

Macefo. AlagOaS

」副11 ・355・874IOOOl・8∴

INFINNi COMUNICAeÅo vISUAしE BRINDES町DA - EPP

Rua Cid Scala, 83 - Po印I Maoei6仏しCep 57.025重620

CNPJ =.355.874/0001 -88
“晦さeわれe 82 3432-071 9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
Senhora Secretária,
Solicito que V.Sª registre a informação da

conformidade técnica da proposta anexa aos presentes autos
eletrônicos, evento SEI Nº 0694584,  a fim de subsidiar o pregoeiro
na decisão de aceitação de proposta.

Informo, outrossim, que a sessão encontra-se suspensa,
retornando, amanhã, dia 30/04/2020, às 14:00 horas.

Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/04/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694587 e o código CRC 767EA6C5.

0008948-09.2019.6.02.8502 0694587v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.

Senhor Pregoeiro,

 

Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0694587), informo que a proposta
atende aos objetivos, tendo em vista a empresa ter declarado, em sua proposta, que
está de acordo com todas as normas e condições do Edital e seus anexos.

 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 30/04/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695240 e o código CRC 7825F412.

0008948-09.2019.6.02.8502 0695240v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/07/2020
FGTS 12/07/2020
Trabalhista Validade: 07/08/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/04/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 25/02/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2019 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/04/2020 16:22 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº : 15791 / 2020

Inscrição: 900885246 Identificação: 350840
Contribuinte
INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

 C.N.P.J./C.P.F.
11.355.874/0001-88

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - CID SCALLA, Nº: 00083, 
57025-620, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  POÇO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
14/02/2020

Validade 
14/05/2020

Data Protocolo 
14/02/2020

N.º De Autenticidade: 775.9C6.48C.5F4

 
.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito de a
Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que  venham  a  ser
apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento,  que  EXISTE débito
registrado em nome do Contribuinte Econômico, ENTRETANTO, nos termos do disposto
no  artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este
documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA, porquanto tais débitos
encontram-se na seguinte condição: Art. 151,VI - PARCELAMENTO (pago em dia).
   
     ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   
  
    
Certidão emitida as 13:14:58 do dia 14/02/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:
CONTRIBUINTE REGULAR

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 12:01:18 do dia 15/04/2020

Código de controle da certidão: 9AD1-4DF5-348A-4671

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.355.874/0001-88

Válida até 14/06/2020

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Razão Social C.M.C
INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 900885246
Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF
INFINNI COMUNICAÇÃO VISUAL 11.355.874/0001-88
Natureza Jurídica Dat. Inicio Ativ.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 2/12/2009
Cat. do Estabelecimento Suj. Tributária Tipo Cadastro Sit. Cadastral Opt. Simples Opt. SIMEI
Prestação de Serviço I.S.S.Q.N./T.L.F. Permanente Ativo Sim Não

 
Sócios ou Responsáveis Legais
Inscrição CPF/CNPJ Nome Tipo Sócio
490612516 116.134.664-39 GUILHERME MARQUES SILVA Sócio
216370 067.334.054-66 RAPHAEL JOSE PEREIRA COSTA Sócio
216370 067.334.054-66 RAPHAEL JOSE PEREIRA COSTA Sócio-Administrador
490612516 116.134.664-39 GUILHERME MARQUES SILVA Sócio-Administrador

 
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO
Logradouro Número CEP Bairro
RUA - CID SCALLA 00083 57025-620 POÇO

 
Complemento Município UF
*** MACEIO ALAGOAS

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Grupo Sub-Grupo Atividade Econômica Tipo
18 18130 1 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Primária
47 47610 3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Secundária
32 32990 3 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS Secundária
32 32990 4 - FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS Secundária
18 18130 99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS Secundária
25 25110 0 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS Secundária
43 43991 3 - OBRAS DE ALVENARIA Secundária
71 71120 0 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Secundária
14 14134 1 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA Secundária
14 14134 2 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS Secundária
14 14134 3 - FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS Secundária
15 15211 0 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL Secundária
43 43291 1 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS Secundária

 

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 28 de Abril de 2020
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/04/2020 16:30:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. 
CNPJ: 11.355.874/0001-88 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: RAPHAEL JOSE PEREIRA COSTA 
 
CPF/CNPJ: 067.334.054-66 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:30:07 do dia 30/04/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: T8QQ300420163007 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão TCU - PESSOA FÍSICA - RAPHAEL JOSÉ PEREIRA COSTA (0696874)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 403



 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: GUILHERME MARQUES SILVA 
 
CPF/CNPJ: 116.134.664-39 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:28:20 do dia 30/04/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: 4JIW300420162820 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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28/04/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 1/1

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
 Superintendência de Receita Estadual - SRE
 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Terça-feira, 28 de Abril de 2020

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. 
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ 
Secretaria Especial da Receita Estadual 
Superintendência Especial da Receita Estadual 
Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional
 

 
NÚMERO CACEAL 
242.21130-5 
CNPJ/CPF 
11.355.874/0001-88

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE 
01/12/2009 
OPTANTE PELO SIMPLES ? 
SIM

 
RAZÃO SOCIAL 
INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. 

 
NOME DE FANTASIA 
INFINNI COMUNICACAO VISUAL 

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
1813001 - Impressão de material para uso publicitário (PRINCIPAL) 
4329101 - Instalação de painéis publicitários 
4399103 - Obras de alvenaria 
7112000 - Serviços de engenharia 
3299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 
3299004 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 
1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 
1813099 - Impressão de material para outros usos 
1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 
1413403 - Facção de roupas profissionais 
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
2511000 - Fabricação de estruturas metálicas

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
83 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO 
R CID SCALA 

NÚMERO 
83 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
57025-620 

BAIRRO/DISTRITO 
POCO 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/4/2020 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADM1INFINNIBRASIL@HOTMAIL.COM 

Data de Emissão: Terça, 28 de Abril de 2020, às 09:29:50 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CLORUS AL 00000001 17/01/2020

Emitido em: 30/04/2020 16:23 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Atividade Econômica Principal:

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Endereço:
RUA CID SCALA, 83 - POCO - Maceió / Alagoas

Emitido em: 30/04/2020 16:22 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 242.21130-5 Inscrição Municipal: 900885246
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 90.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/11/2009
CNAE Primário: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 1: 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB
CNAE Secundário 2: 1413-4/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
CNAE Secundário 3: 1413-4/03 - FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
CNAE Secundário 4: 1521-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E
CNAE Secundário 5: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 6: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 7: 3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE
CNAE Secundário 8: 3299-0/04 - FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
CNAE Secundário 9: 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
CNAE Secundário 10: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 11: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 12: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dados para Contato
CEP: 57.025-620
Endereço: RUA CID SCALA, 83 - POCO
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 30310440
Email: ADM1INFINNIBRASIL@HOTMAIL.COM

Emitido em: 30/04/2020 16:25 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
116.134.664-39CPF:

Nome: GUILHERME MARQUES SILVA
Carteira de Identidade: 32540175 Órgão Expedidor: SEDS AL
Data de Expedição: 17/11/2014 Data de Nascimento: 16/02/1998
E-mail: caiomurtalicitacoes@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 067.334.054-66 Participação Societária: 47,50%
Nome: RAPHAEL JOSE PEREIRA COSTA
Carteira de Identidade: 2001006002360 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 16/12/2014 Data de Nascimento: 15/08/1986
Filiação Materna: LUCIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2002006019590 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 02/12/2016

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VANESSA MARILIA ACIOLY BRITO COSTANome:

061.291.874-24Estrangeiro:

CEP: 57.035-030
Endereço: RUA DESP HUMBERTO GUIMARAES, 1081 - APTO 101 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 99166812
Email: caiomurtalicitacoes@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 116.134.664-39 Participação Societária: 52,50%
Nome: GUILHERME MARQUES SILVA
Carteira de Identidade: 32540175 Órgão Expedidor: SEDS/AL
Data de Expedição: 17/11/2014 Data de Nascimento: 16/02/1998
Filiação Materna: SOLYMAR MARQUES GOMES SILVA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.035-160
Endereço: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2448 - AP 202 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (00) 00000000
Email: caiomurtalicitacoes@gmail.com

Emitido em: 30/04/2020 16:25 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/04/2020 16:23 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/04/2020 16:24 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/04/2020 16:24 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.355.874/0001-88
Razão Social: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Nome Fantasia: INFINNI COMUNICACAO VISUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 067.334.054-66 Participação Societária: 47,50%
Nome: RAPHAEL JOSE PEREIRA COSTA
Carteira de Identidade: 2001006002360 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 16/12/2014 Data de Nascimento: 15/08/1986
Filiação Materna: LUCIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2002006019590 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 02/12/2016

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VANESSA MARILIA ACIOLY BRITO COSTANome:

061.291.874-24Estrangeiro:

CEP: 57.035-030
Endereço: RUA DESP HUMBERTO GUIMARAES, 1081 - APTO 101 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 99166812
Email: caiomurtalicitacoes@gmail.com

Emitido em: 30/04/2020 16:26 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

21
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Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 116.134.664-39 Participação Societária: 52,50%
Nome: GUILHERME MARQUES SILVA
Carteira de Identidade: 32540175 Órgão Expedidor: SEDS/AL
Data de Expedição: 17/11/2014 Data de Nascimento: 16/02/1998
Filiação Materna: SOLYMAR MARQUES GOMES SILVA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.035-160
Endereço: AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2448 - AP 202 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (00) 00000000
Email: caiomurtalicitacoes@gmail.com

Emitido em: 30/04/2020 16:26 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

22
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Pregão Eletrônico

70011 .162020 .9339 .4279 .146716018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00016/2020

Às 14:00 horas do dia 29 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0008948-09.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2020.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a
confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola Judiciária Eleitoral -
Placa 01
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 621,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., pelo melhor lance de R$ 610,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - Placa 02, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 621,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., pelo melhor lance de R$ 590,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária Eleitoral e Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.515,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., pelo melhor lance de R$ 2.750,0000 e com
valor negociado a R$ 2.700,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.757,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., pelo melhor lance de R$ 3.950,0000 e com
valor negociado a R$ 3.900,0000 .

Itens do grupo:
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 1 - Confecção Placa Comemorativa

 2 - Confecção Placa Comemorativa

 3 - Confecção Placa Comemorativa

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Confecção Placa Comemorativa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.084.386/0001-25 GRAFICA E

EDITORA
LICEU LTDA

Sim Sim 1 R$ 621,0000 R$ 621,0000 26/04/2020
16:45:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores
da Escola Judiciária Eleitoral - Placa 01

22.881.035/0001-10 SPERIDON
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 621,0000 R$ 621,0000 28/04/2020
07:58:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção Placa Comemorativa

33.046.047/0001-45 3D SIGN
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 621,0000 R$ 621,0000 28/04/2020
13:04:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola
Judiciária Eleitoral - Placa 01

42.941.690/0001-23 BR DISPLAYS E
PLACAS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.000,0000 R$ 1.000,0000 27/04/2020
15:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola
Judiciária Eleitoral - Placa 01

11.355.874/0001-88 INFINNI
SERVICOS E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA.

Sim Sim 1 R$ 4.000,0000 R$ 4.000,0000 29/04/2020
12:19:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola
Judiciária Eleitoral - Placa 01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.000,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 1.000,0000 42.941.690/0001-23 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 621,0000 22.881.035/0001-10 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 621,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 621,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 620,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:16:03:143
R$ 619,9000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:18:49:620
R$ 618,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:23:30:157
R$ 618,9000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:24:13:127
R$ 617,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:24:48:993
R$ 618,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:27:25:220
R$ 616,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:29:07:063
R$ 615,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:30:06:477
R$ 614,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:30:32:000
R$ 600,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:30:48:870
R$ 599,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:31:07:003
R$ 610,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:31:19:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 29/04/2020
15:09:26

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF: 24.084.386/0001-
25, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação da proposta,
tendo em vista que o lance para o item 03 foi indevido, onde reportaremos o fato à Administração
deste Tribunal para apuração.

Aceite 30/04/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.,
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16:06:08 CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88, pelo melhor lance de R$ 610,0000.

Habilitado 30/04/2020
16:33:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL
LTDA. - CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Confecção Placa Comemorativa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.084.386/0001-25 GRAFICA E

EDITORA
LICEU LTDA

Sim Sim 1 R$ 621,0000 R$ 621,0000 26/04/2020
16:45:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 02, conforme o edital e seus anexos

22.881.035/0001-10 SPERIDON
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 621,0000 R$ 621,0000 28/04/2020
07:58:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção Placa Comemorativa

33.046.047/0001-45 3D SIGN
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 621,0000 R$ 621,0000 28/04/2020
13:04:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 02, conforme o edital e seus anexos

42.941.690/0001-23 BR DISPLAYS E
PLACAS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.000,0000 R$ 1.000,0000 27/04/2020
15:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 02, conforme o edital e seus anexos

11.355.874/0001-88 INFINNI
SERVICOS E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA.

Sim Sim 1 R$ 2.500,0000 R$ 2.500,0000 29/04/2020
12:19:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 02, conforme o edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.500,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 1.000,0000 42.941.690/0001-23 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 621,0000 22.881.035/0001-10 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 621,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 621,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:00:07:123

R$ 1.300,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:17:59:930
R$ 1.000,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:18:52:707
R$ 619,9000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:19:00:420
R$ 990,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:19:37:803
R$ 619,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:24:32:183
R$ 970,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:25:32:117
R$ 618,9000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:27:41:657
R$ 969,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:27:56:043
R$ 940,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:28:48:857
R$ 618,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:29:12:507
R$ 900,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:29:16:153
R$ 899,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:29:55:000
R$ 600,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:30:32:603
R$ 599,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:30:40:237
R$ 850,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:30:52:350
R$ 815,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:31:10:693
R$ 805,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:31:54:080
R$ 790,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:32:58:257
R$ 730,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:33:14:550
R$ 590,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:38:36:867
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 29/04/2020
15:09:26

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF: 24.084.386/0001-
25, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação da proposta,
tendo em vista que o lance para o item 03 foi indevido, onde reportaremos o fato à Administração
deste Tribunal para apuração.

Aceite 30/04/2020
16:06:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.,
CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88, pelo melhor lance de R$ 590,0000.

Habilitado 30/04/2020
16:33:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL
LTDA. - CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Confecção Placa Comemorativa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.084.386/0001-25 GRAFICA E

EDITORA
LICEU LTDA

Sim Sim 6 R$ 752,5000 R$ 4.515,0000 26/04/2020
16:45:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola
Judiciária Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.

22.881.035/0001-10 SPERIDON
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 6 R$ 752,5000 R$ 4.515,0000 28/04/2020
07:58:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção Placa Comemorativa

33.046.047/0001-45 3D SIGN
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim Sim 6 R$ 752,5000 R$ 4.515,0000 28/04/2020
13:04:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária
Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.

42.941.690/0001-23 BR DISPLAYS E
PLACAS EIRELI

Sim Sim 6 R$ 1.000,0000 R$ 6.000,0000 27/04/2020
15:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária
Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.

11.355.874/0001-88 INFINNI
SERVICOS E
COMUNICACAO
VISUAL LTDA.

Sim Sim 6 R$ 1.500,0000 R$ 9.000,0000 29/04/2020
12:19:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária
Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 6.000,0000 42.941.690/0001-23 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 4.515,0000 22.881.035/0001-10 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 4.515,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 4.515,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:00:07:123
R$ 4.320,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:17:19:617
R$ 4.000,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:18:27:700
R$ 4.380,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:20:24:077
R$ 4.370,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:20:39:747
R$ 3.990,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:21:04:650
R$ 4.360,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:22:54:987
R$ 4.350,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:26:55:150
R$ 4.340,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:27:13:807
R$ 4.320,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:28:19:527
R$ 4.300,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:29:09:480
R$ 3.989,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:29:22:907
R$ 4.250,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:29:36:267
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R$ 3.900,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:29:39:760
R$ 4.200,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:29:45:830
R$ 4.100,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:29:53:420
R$ 4.000,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:30:00:867
R$ 3.800,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:30:14:103
R$ 3.988,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:30:15:110
R$ 3.987,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:30:25:637
R$ 3.700,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:30:33:197
R$ 3.699,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:30:47:667
R$ 3.650,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:30:59:837
R$ 3.600,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:31:01:573
R$ 3.599,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:31:13:663
R$ 3.200,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:31:26:507
R$ 3.600,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:31:36:907
R$ 3.000,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:31:44:760
R$ 3.199,0000 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:31:47:563
R$ 2.999,9999 33.046.047/0001-45 29/04/2020 14:32:11:097
R$ 2.800,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:32:19:547
R$ 2.880,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:32:39:617
R$ 2.600,0000 24.084.386/0001-25 29/04/2020 14:37:53:653
R$ 2.750,0000 11.355.874/0001-88 29/04/2020 14:38:51:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 29/04/2020
15:09:26

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF: 24.084.386/0001-
25, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000. Motivo: A empresa solicitou a desclassificação da
proposta, tendo em vista que o lance para o item 03 foi indevido, onde reportaremos o fato à
Administração deste Tribunal para apuração.

Aceite 30/04/2020
16:06:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.,
CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88, pelo melhor lance de R$ 2.750,0000 e com valor negociado a R$
2.700,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO ATRAVÉS DO CHAT

Habilitado 30/04/2020
16:33:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL
LTDA. - CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU

LTDA
Sim Sim - R$ 5.757,0000 26/04/2020

16:45:20
22.881.035/0001-10 SPERIDON COMERCIO

INDUSTRIA E SERVICOS
LTDA

Sim Sim - R$ 5.757,0000 28/04/2020
07:58:07

33.046.047/0001-45 3D SIGN COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim Sim - R$ 5.757,0000 28/04/2020
13:04:22

42.941.690/0001-23 BR DISPLAYS E PLACAS
EIRELI

Sim Sim - R$ 8.000,0000 27/04/2020
15:59:01

11.355.874/0001-88 INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL
LTDA.

Sim Sim - R$ 15.500,0000 29/04/2020
12:19:54

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 29/04/2020
14:15:16 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

29/04/2020
14:35:31

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 4.000,0000 e R$ 4.220,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

29/04/2020
14:40:31 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 29/04/2020
14:40:31

Item encerrado.
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Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
15:09:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO
VISUAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
15:32:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
16:30:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO
VISUAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

29/04/2020
16:48:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88.

Habilitado 30/04/2020
16:33:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL LTDA. - CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 29/04/2020
14:01:06

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a sessão eletrônica por 10 (dez)
minutos. Agradeço a atenção e a participação de todos.

Pregoeiro 29/04/2020
14:11:01

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das
propostas apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 29/04/2020
14:15:17

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 29/04/2020
14:15:17

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Pregoeiro 29/04/2020
14:35:31

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 4.000,0000 e R$ 4.220,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:40:31 do dia 29/04/2020.
Sistema 29/04/2020

14:40:31
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.197,9999 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 29/04/2020

14:40:31
A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 29/04/2020
14:40:31

O item G1 está encerrado.

Sistema 29/04/2020
14:40:31

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 29/04/2020

14:48:10
Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a

Legislação do Pregão Eletrônico e edital, questionamos preliminarmente: aceita para
o item 01 o valor de R$ 500,00; item 02 o valor de R$ 500,00 e item 03 o valor de

R$ 2.300,00?
Pregoeiro 29/04/2020

14:50:47
Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a

Legislação do Pregão Eletrônico e edital, questionamos preliminarmente: aceita para
o item 01 o valor de R$ 500,00; item 02 o valor de R$ 500,00 e item 03 o valor de

R$ 2.300,00?
Pregoeiro 29/04/2020

14:51:37
Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
24.084.386/0001-

25
29/04/2020
14:52:13

Prezado Pregoeiro(a) Peço a desclassificação dos meus lances, pois valor lançado
estar errado. Peço desculpas grata de sua atenção.

24.084.386/0001-
25

29/04/2020
14:54:34

Lancei o item 03 como se fosse uma placa e são 06. Desculpa mais uma vez.

Pregoeiro 29/04/2020
14:58:08

Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, entendo o posicionamento de
V.Sª, contudo por força da Legislação do Pregão Eletrônico e do edital, devemos

reportar o fato à Administração deste Tribunal para apuração.
Pregoeiro 29/04/2020

15:02:54
Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Considerando a Legislação do Pregão Eletrônico e edital, questionamos
preliminarmente: aceita para o item 01 o valor de R$ 500,00; item 02 o valor de R$

500,00 e item 03 o valor de R$ 2.300,00?
11.355.874/0001-

88
29/04/2020
15:05:57

Boa Tarde Senhor pregeiro (a), já chegamos ao nosso valor limite. Inclusvive valor
este muito abaixo do sugerido no instrumento editalicio.

11.355.874/0001-
88

29/04/2020
15:08:33

Conseguimos chegar a 3.900,00, valor total do grupo

Pregoeiro 29/04/2020
15:08:38

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr(a) Licitante, agradeço.
Favor enviar a sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo
todas as exigências do Edital e seus anexos, conforme prescreve o ato convocatório.

Determinamos o prazo de 02 (duas) horas para o envio. Aguarde, convocaremos
anexo.

Sistema 29/04/2020
15:09:36

Senhor fornecedor INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:
11.355.874/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
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11.355.874/0001-
88

29/04/2020
15:10:21

Estamos providenciando.

Pregoeiro 29/04/2020
15:11:25

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Enviar a proposta com o valor negociado através do chat, de R$ 3.900,00.

Pregoeiro 29/04/2020
15:11:54

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Agradeço.

Sistema 29/04/2020
15:32:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.,
CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88, enviou o anexo para o grupo G1.

11.355.874/0001-
88

29/04/2020
15:33:33

Proposta enviada no tempo hábil. Nos encontramos á disposição para esclarecimentos
e qualquer dúvida que venha a surgir.

Pregoeiro 29/04/2020
16:29:43

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª tem que enviar a proposta em formato zip.

Pregoeiro 29/04/2020
16:29:59

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Irei convocar anexo para o
envio.

Sistema 29/04/2020
16:30:07

Senhor fornecedor INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:
11.355.874/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 29/04/2020
16:36:09

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª tem que enviar a proposta em formato zip.

11.355.874/0001-
88

29/04/2020
16:46:48

Estou enviando

Pregoeiro 29/04/2020
16:48:14

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Agradeço.

Sistema 29/04/2020
16:48:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.,
CNPJ/CPF: 11.355.874/0001-88, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 29/04/2020
17:16:04

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr(a) Licitante, informo
que encaminhei a proposta apresentada por V.Sª para a unidade técnica. Ressalto,
que a sessão será suspensa, retornando, amanhã, dia 30/04/2020, às 14:00 horas.

Pregoeiro 29/04/2020
17:16:53

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Informo que encaminhei a proposta apresentada pela
Empresa Infinni Serviços e Comunicação Visual Ltda., para a unidade técnica.

Ressalto, que a sessão será suspensa, retornando, amanhã, dia 30/04/2020, às
14:00 horas.

Pregoeiro 30/04/2020
14:03:05

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico. Informo
que a unidade requisitante ainda não realizou a análise técnica da proposta

apresentada pela Empresa INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA, razão
pela qual, suspenderemos a sessão e retornaremos, hoje, às 16:00 horas. Obrigado

pela participação de todos.
Pregoeiro 30/04/2020

16:01:17
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 30/04/2020
16:02:17

Para INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - Sr.(ª) Licitante, a Unidade
responsável pela análise da conformidade técnica não encontrou inconsistências na
proposta apresentada, razão pela qual procederemos a aceitação. Favor permaneça

logado e observe as mensagens seguintes. Obrigado.
11.355.874/0001-

88
30/04/2020
16:02:53

Boa Tarde! Grato pela resposta.

Sistema 30/04/2020
16:33:33

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 30/04/2020
16:33:56

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/04/2020 às
17:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

29/04/2020
17:19:00

Previsão de Reabertura: 30/04/2020 14:00:00.  Motivo: Análise técnica da proposta
apresentada.

Reativado 30/04/2020
14:00:25

Abertura de Prazo 30/04/2020
16:33:33 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

30/04/2020
16:33:56

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/04/2020 às
17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:05 horas do dia 30
de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2020 (0696894)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 424



30/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 8/8

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA
Equipe de Apoio

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.355.874/0001-88, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 29 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ nº 11.355.874/0001-88, declara sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maceió, 29 de Abril de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0697505)         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 429

javascript:self.print()


04/05/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=841813&prpCod=13111795&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.355.874/0001-88, declara para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Maceió, 29 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.355.874/0001-88, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do
art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 29 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011

GUILHERME MARQUES SILVA, como representante devidamente constituído de 11.355.874/0001-88 - INFINNI
SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. doravante denominado INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL
LTDA., para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 16/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 29 de Abril de 2020. 

GUILHERME MARQUES SILVA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 11.355.874/0001-88 - INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. 

29 de Abril de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 16/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 11.355.874/0001-88 - INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Maceió, 29 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 16/2020 UASG 70011

INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.355.874/0001-88, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 29 de Abril de 2020.

 

Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00016/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.355.874/0001-88 - INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 5.757,0000 - R$ 3.900,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 3.900,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 3.900,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Erro
(0472) (0087) USUARIO NAO AUTORIZADO NA FUNCIONALIDADE CADIN
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00016/2020 

Às 15:34 horas do dia 04 de maio de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00016/2020, referente ao
Processo nº 0008948-09.2019, 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

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.757,0000
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 3.950,0000 ,
com valor negociado a R$ 3.900,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Confecção Placa Comemorativa

 2 - Confecção Placa Comemorativa

 3 - Confecção Placa Comemorativa

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola Judiciária Eleitoral - Placa
01
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 621,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 610,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/05/2020
15:34:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO
VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:11.355.874/0001-88, Melhor lance : R$ 610,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - Placa 02, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 621,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 590,0000 .
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04/05/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=841813&acao=A&tipo=t 2/2

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/05/2020
15:34:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO
VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:11.355.874/0001-88, Melhor lance : R$ 590,0000

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária Eleitoral e Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.515,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 2.750,0000 ,
com valor negociado a R$ 2.700,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/05/2020
15:34:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO
VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:11.355.874/0001-88, Melhor lance : R$ 2.750,0000, Valor
Negociado : R$ 2.700,0000

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 2927 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0696897

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO 0695240. 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0696861

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO: 0696864

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0696861

17 – Consta consulta ao Cadin?  X
O SITE ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL PARA CONSULTA
DESDE A ÚLTIMA QUINTA-FEIRA, DIA 30/04/2020,
CONFORME ANEXO 0697509

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0697505

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
 

0696869

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5 E EVENTOS: 0696874, 0696875.

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0696894

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
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0697510

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

Proposta: 0694584

Resultado Fornecedor: 0697507

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/05/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697512 e o código CRC B2617406.

0008948-09.2019.6.02.8502 0697512v7
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PROCESSO : 0008948-09.2019.6.02.8502
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 16/2020

 

Parecer nº 830 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 16/2020, objetivando
contratação de empresa especializada para a confecção de
placas em acrílico que formarão as galerias de Diretores do
Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas, com instalação,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0683608).

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 (0697512).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0684544

0684551

 

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.
SIM 0696894

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0697510

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0697512

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0694584

 

0696861

0696869

0697509
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10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
16/2020 e subsequente contratação da empresa INFINNI
SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ nº
11.355.874/0001-88, para confecção de placas em acrílico que
formarão as galerias de Diretores do Tribunal Regional
Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0697507):

 
- INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA, CNPJ nº 11.355.874/0001-
88, item 1, proposta contida no
evento 0694584, no valor de R$ 610,00
(seiscentos e dez reais).
 
- INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA, CNPJ nº 11.355.874/0001-
88, item 2, proposta contida no
evento 0694584, no valor de R$ 590,00
(quinhentos e noventa reais).
 
- INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA, CNPJ nº 11.355.874/0001-
88, item 3, proposta contida no
evento 0694584, no valor de R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais).

 
Assim, inexistindo óbice ao prosseguimento do

feito, encaminham-se os autos a Vossa Senhoria,  com
 sugestão de posterior juntada de consulta ao CADIN, que não
foi possível, dada a indisponibilidade do sistema, segundo
informa o Sr. Pregoeiro (0697509). 

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 04/05/2020, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/05/2020, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697750 e o código CRC 9F9274A1.

0008948-09.2019.6.02.8502 0697750v6
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À SAD para a juntada da consulta ao CADIN, na

forma observada no Parecer 830 (0697750).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/05/2020, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698650 e o código CRC 5D54565D.

0008948-09.2019.6.02.8502 0698650v1
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06/05/2020 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=7cd62db619e90ac88d1ef29ecef7bc01 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
11355874

Título:
INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Situação:
Adimplente

Data/Hora da pesquisa:
06/05/2020 10:46

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.
À Diretoria Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Cumprida a determinação contida no Despacho

GDG 0698650, com a juntada da consulta ao CADIN
(0699011), devolvo os autos para continuidade de tramitação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699150 e o código CRC 20F27B87.

0008948-09.2019.6.02.8502 0699150v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando a contratação de

empresa especializada para a confecção de placas em acrílico que
formarão as galerias de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral e da
Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0683608).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 830 (0697750), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e
do Decreto nº 10.024/2019.

Por oportuno, ressalto a juntada da consulta ao CADIN
(0699011), nos termos solicitados no susocitado Parecer 830, da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral (0697750).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/05/2020, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700291 e o código CRC E899AEF7.

0008948-09.2019.6.02.8502 0700291v1
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PROCESSO : 0008948-09.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação de empresa especializada para a confecção de placas em acrílico. Galerias de
Diretores do TRE e da EJE.s

 

Decisão nº 1301 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 830 (0697750), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 16/2020, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em confecção de
placas em acrílico para as galerias de Diretores do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas,
conforme requisição promovida pela Secretaria de Administração
desta Corte e de acordo com as especificações descritas no Anexo I
do Edital (0683608), adjudicado à empresa INFINNI SERVIÇOS E
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.355.874/0001-88, vencedora do item 1 (proposta contida no
evento 0694584) no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais); do
item 2 (proposta contida no evento 0694584) no valor de R$ 590,00
(quinhentos e noventa reais) e do item 3 (proposta contida no
evento 0694584) no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais), em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0696894), mais o Termo de Adjudicação (0697510).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/05/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701655 e o código CRC 77A36C8E.

0008948-09.2019.6.02.8502 0701655v4
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13/05/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=841813&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2020

Às 17:54 horas do dia 13 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008948-
09.2019, Pregão nº 00016/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.757,0000
Situação: Homologado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 3.950,0000 , com
valor negociado a R$ 3.900,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Confecção Placa Comemorativa

 2 - Confecção Placa Comemorativa

 3 - Confecção Placa Comemorativa

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção de placa em acrílico - Galeria de diretores da Escola Judiciária Eleitoral - Placa 01
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 621,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 610,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/05/2020
15:34:59 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:11.355.874/0001-88, Melhor

lance : R$ 610,0000

Homologado 13/05/2020
17:54:06

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção placa em acrílico - galeria de diretores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
Placa 02, conforme o edital e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 621,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 590,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/05/2020
15:34:59 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:11.355.874/0001-88, Melhor

lance : R$ 590,0000

Homologado 13/05/2020
17:54:07

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Confecção Placa Comemorativa
Descrição Complementar: Confecção placa em acrílico - bolsas diretoria Escola Judiciária Eleitoral e Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - Placa 03, conforme o edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.515,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. , pelo melhor lance de R$ 2.750,0000 , com
valor negociado a R$ 2.700,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/05/2020
15:34:59 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INFINNI SERVICOS E
COMUNICACAO VISUAL LTDA., CNPJ/CPF:11.355.874/0001-88, Melhor lance :

R$ 2.750,0000, Valor Negociado : R$ 2.700,0000

Homologado 13/05/2020
17:54:07

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2020, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703835 e o código CRC 000AB027.

0008948-09.2019.6.02.8502 0703835v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0703835).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/05/2020, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703972 e o código CRC 076240BE.

0008948-09.2019.6.02.8502 0703972v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 15/05/2020, às 11:02,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/05/2020, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/05/2020, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704394 e o código CRC 6118135B.

0008948-09.2019.6.02.8502 0704394v2

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0704394         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 456



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 358/20 (0704394).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/05/2020, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704396 e o código CRC 7F5332CA.
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho emitida.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 15/05/2020, às 11:03,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704680 e o código CRC 96EEDE3B.

0008948-09.2019.6.02.8502 0704680v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Sigam os autos à SEALMOX, para remessa da nota

de empenho à contratada.
Cópia à Sra. Secretária da EJE, para

acompahamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705498 e o código CRC 045F7749.
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Despacho SAD 0705498         SEI 0008948-09.2019.6.02.8502 / pg. 459



E-mail - 0705564

Data de Envio: 
  18/05/2020 15:17:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    caiomurtalicitacoes@gmail.com

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000358 PROC SEI 0008948-09.2019.6.02.8502

Mensagem: 
  
Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Devido a atual pandemia por COVID-19, estamos funcionando em teletrabalho, solicitamos que entrem
em contato nos números abaixo para o agendamento da entrega.

7. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0704394.html
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E-mail - 0705615

Data de Envio: 
  18/05/2020 15:49:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial2@infinnibrasil.com.br

Assunto: 
  Envio da Nota de Empenho 2020NE000358 - PA 8948-09.2019

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Devido a atual pandemia por COVID-19, estamos funcionando em teletrabalho, solicitamos que entrem
em contato nos números abaixo para o agendamento da entrega.

7. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)
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E-mail - 0705628

Data de Envio: 
  18/05/2020 15:55:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial2@infinnibrasil.com.br

Assunto: 
  Envio da Nota de Empenho 2020NE000358 - PA 8948-09.2019

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Devido a atual pandemia por COVID-19, estamos funcionando em teletrabalho, solicitamos que entrem
em contato nos números abaixo para o agendamento da entrega.

7. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0704394.html
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De: cm licitacoes Assessoria E Consultoria <caiomurtalicitacoes@gmail.com>
Para: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Data: 18/05/2020 05:17 PM
Assunto: [almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000358 PROC SEI 0008948-09.2019.6.02.8502

Confirmo recebimento .

Att: Caio Murta 

Em seg, 18 de mai de 2020 às 15:17, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
<almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota
fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado
na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade
de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou
nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL
Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à Concessionária AUTO
VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e,
às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Devido a atual pandemia por COVID-19, estamos funcionando em teletrabalho,
solicitamos que entrem em contato nos números abaixo para o agendamento da
entrega.

7. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
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(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)
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E-mail - 0706558

Data de Envio: 
  19/05/2020 18:24:18

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial2@infinnibrasil.com.br

Assunto: 
  Confirmação do recebimento de nota de empenho

Mensagem: 
  Senhor Fornecedor,

Informamos que foi juntado ao processo a confirmação de recebimento de email (anexo), encaminhando
a Nota de Empenho 2020NE000358, em favor dessa empresa, através do senhor Caio Murta, cujo
endereço constava no relatório de credenciamento da empresa no Sicaf. 

Att.

Antonio Carlos Cavalcante
TRE/AL

Anexos:
    E_mail_0706537_WorldClient.pdf
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20/05/2020 13:40 - As mensagens e chamadas desta conversa estão 

protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Toque para mais 

informações.

20/05/2020 13:40 - Raphael INFINNI: Boa tarde

20/05/2020 13:40 - Raphael INFINNI: É raphael da Infinni

20/05/2020 13:40 - Raphael INFINNI: Sobre a licitação do painel de 

acrílico

20/05/2020 13:41 - Raphael INFINNI: Estou precisando levar as amostras 

das peças da aprovação, como devo proceder?

20/05/2020 14:17 - Luciana Wander: Boa tarde, Raphael!

20/05/2020 14:17 - Luciana Wander: Vou te passar o contato da gestora 

do contrato.

20/05/2020 14:17 - Luciana Wander: Vc combina diretamente com ela, ok?

20/05/2020 14:17 - Luciana Wander: Monica Tre.vcf (arquivo anexado)

20/05/2020 14:18 - Luciana Wander: Vou avisar à ela que vc entrará em 

contato.

20/05/2020 14:18 - Luciana Wander: Qualquer coisa, estamos à 

disposição

20/05/2020 14:18 - Luciana Wander: Ass. Luciana Wander

20/05/2020 14:22 - Luciana Wander: Ela já está aguardando seu contato.

20/05/2020 14:25 - Raphael INFINNI: Ok, obrigado

20/05/2020 14:25 - Raphael INFINNI: Entrarei em contato

20/05/2020 14:26 - Luciana Wander: Blz
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 20/05/2020 17:14:26
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5857895
   Data prevista de publicação: 21/05/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12651355 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 15-2020 -STE
EVENTOS E ACESSORIA LTDA.rtf

0bafeb8ec49b59ca
5b3e48ac0ac42fbc 5,00 R$

165,20

12651356 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 16-2020 -
INFINNI SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.rtf

4e66031e85c635b2
b04570930ba0570c 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 10,00 R$
330,40
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020052100106

106

Nº 96, quinta-feira, 21 de maio de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

. 20 33.412.571/0001-92 Pilha alcalina AAA 5,00 150 750,00

. 21 24.384.947/0001-01 Bateria chumbo-ácido 81,94 800 65.552,00

. 22 05.854.663/0001-97 Cabo p/conexão de bateria 45,00 300 13.500,00

. 23 34.800.566/0001-10 Chave tipo philips 3/16 x 4 5,20 500 2.600,00

. 24 18.596.838/0001-55 Chave de teste elétrico 3,20 100 320,00

. 25 21.128.750/0001-13 Fita de velcro dupla face 12,65 500 6.325,00

. 26 02.267.807/0001-23 Aparelho telefônico 35,00 30 1.050,00

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 20/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
14/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Procedimento licitatório visando a contratação
dos serviços de transporte, por meio de veículo automotor utilitário fechado (baú, van ou
furgão), com motorista habilitado, abastecido, concernentes à distribuição e recolhimento
de urnas eletrônicas, as seções eleitorais do município de Rio Branco, por ocasião do
Primeiro Turno das Eleições Municipais 2020, e do Segundo Turno, se houver em
conformidade com as especificações que constam do Termo de Referência.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Sclc

(SIDEC - 20/05/2020) 070002-00001-2020NE000001

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 21/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
15/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de transporte, por meio
de veículo automotor utilitário fechado (baú, van ou furgão), com motorista habilitado,
abastecido, e mão de obra em quantidade suficiente para embarque e desembarque das
urnas, concernentes à distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas,nas seções
eleitorais dos Municípios de Cruzeiro do Sul/AC, Mâncio Lima/AC e Rodrigues Alves/AC, por
ocasião das Eleições Municipais/2020. .

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Sclc

(SIDEC - 20/05/2020) 070002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0008948-09.2019.6.02.8502.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 11/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 16/2020, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em confecção de placas em acrílico, para as galerias
de Diretores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas, em que foi adjudicado à empresa INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA, CNPJ nº 11.355.874/0001-88, vencedora do item 1, no valor de R$ 610,00, do item
2, por R$ 590,00 e do item 3, por R$ 2.700,00, e autorizou a contratação da empresa
referida, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 20 de maio de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0010681-61.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 11/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2020, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de lanches e materiais
necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local onde deverá ser servido,
quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, de
agosto a dezembro de 2020, em que foi adjudicado à empresa STE EVENTOS E ACESSORIA
LTDA, CNPJ nº 12.831.861/0001-09, no valor de R$ 28.500,00, e autorizou a contratação da
empresa referida com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 20 de maio de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000522-71.2020.6.02.8502. O Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 13/05/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 20/2020, cujo objeto é a contratação de serviços gráficos
para confecção de miniurnas eletrônicas em papel reciclado, em que foi adjudicado à
empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13, pelo valor total de R$ 3.000,00,
e autorizou a contratação da empresa referida com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 20 de maio de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 11/2020, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES :
União, através do TRE-AP e a empresa Kevin Bugs Vaz EPP. Objeto: Prestação
de serviços de desinsetização, descupinização e desratização nas áreas internas
e externas do TRE/AP e Cartórios Eleitorais. Valor do contrato: R$ 34.762,35
(trinta e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 20/05/2020. Data de
assinatura: 20/05/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente
do TRE/AP, e Kevin Bugs Vaz, representantes da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 4667/2018/TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
12/2019, de prestação de serviços especializados e continuados de postos de agente de
portaria e operador de CFTV/monitoramento. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP.
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, § 1º, inciso II. Do Objeto:
alteração do caput da Cláusula Quinta (Da Vigência). Vigência: 12 (doze) meses, de
28/06/2020 a 27/06/2021. Data da Assinatura: 13/05/2020. Assinam: Desdor. Presidente,
ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. IGOR CESAR SILVA FURRIEL, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 023/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO:
Aquisição de cabinas de votação. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e
Pregão 14/2020 do TSE. Valor total: R$ 108.712,50. Dotação Orçamentária: elemento
33.90.30.28 e ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI T.R.E-BA: 0054994-
89.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação no DOU.
ASSINATURA: 20/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Douglas dos Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 017/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Itaetê. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93. Processo SEI 58224-81.2016. VIGÊNCIA: 20/05/2020 a 31/12/2020. ASSINATURA:
20/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Valdes Brito
de Souza, pelo Comodante.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 21/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Amélia Rodrigues. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0061176-33.2016.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2020. ASSINATURA: 20/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Paulo César Bahia Falcão, pelo Comodante.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - EPP, para
eventual aquisição de material de consumo médico odontológico. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52057-43.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA:
12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
20/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Joel Paulo de
Lima, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço
Unitário

. 43 Agulha odontológica,
Marca / Modelo: DFL / Agulha Gengival

40 R$ 36,90

. 44 Mepivacaína cloridrato
Marca / Modelo: DLA / Anestésico Mepivacaina

2.000 R$ 2,60

. 45 Lidocaína cloridrato
Marca / Modelo: Hipolabor / Anestésico Lidocaina Spray

4 R$ 90,00

. 46 Benzocaína
Marca / Modelo: DFL/ Anestésico Tópico

20 R$ 7,50

. 47 Mepivacaína cloridrato
Marca / Modelo: DLA / Anestésico Mepivacaina

200 R$ 2,50

. 48 Triclosana
Marca / Modelo: Reymer / Antisséptico Bucal

2 R$ 41,00

. 49 Material p, isolamento dental, dique de borracha
Marca / Modelo: Madeitex / Lençol de Borracha

4 R$ 21,80

. 50 Paramonoclorofenol
Marca / Modelo: Biodinamica / Paramono Clorofenol

4 R$ 6,80

. 51 Filme radiológico
Marca / Modelo: Kulzer / Filme Odontológico AGFA C/
150

3 R$ 149,00

. 52 Filme radiológico
Marca / Modelo: Carestrean / Filme Odontológico Infantil

3 R$ 226,00

. 53 Acessório para radiologia
Marca / Modelo: Maquira / Posicionador de Filmes

4 R$ 69,00

. 54 Broca alta rotação
Marca / Modelo: Angelus / Broca Alta Rotação

10 R$ 5,88

. 55 Broca alta rotação
Marca / Modelo: Angelus / Broca Alta Rotação

8 R$ 5,88

. 56 Broca alta rotação
Marca / Modelo: Angelus / Broca Alta Rotação

8 R$ 5,88

. 57 Broca alta rotação
Marca / Modelo: Angelus / Broca Alta Rotação

12 R$ 5,88

. 58 Broca alta rotação
Marca / Modelo: Angelus / Broca Alta Rotação

2 R$ 5,88

. 59 Disco - uso odontologia
Marca / Modelo: 3M / Disco SOF LEX

360 R$ 2,30

. 60 Disco - uso odontologia
Marca / Modelo: 3M / Disco SOF LEX

240 R$ 3,30

. 61 Mandril odontológico
Marca / Modelo: JON / Mandril

8 R$ 4,50

. 62 Carbono para articular
Marca / Modelo: Biodinamica / Papel Carbono C/ 12
Fo l h a s

15 R$ 4,00

. 63 Ponta p, seringa
Marca / Modelo: Maquira / Pontas Precision

2 R$ 160,00

. 64 Ponta montada uso odontológico
Marca / Modelo: Microdont / Ponta Montada Silicone

70 R$ 1,70

. 65 Bicarbonato de sódio
Marca / Modelo: Maquira / Bicarbonato de Sódio

72 R$ 2,50

. 66 Hidróxido de cálcio
Marca / Modelo: Dentsply / Hidro C

2 R$ 28,00

. 67 Hidróxido de cálcio
Marca / Modelo: Biodinamica / Hidrox de Cálcio Foto

4 R$ 30,00

. 68 Cimento de ionômero de vidro
Marca / Modelo: FGM / Ionomero de Vidro

2 R$ 37,00
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