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

 

Memorando nº 45 / 2020 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 22 de janeiro de 2020.

Para: Direção Geral

Assunto: Contratação de serviços gráficos para confecção de miniurnas eletrônicas em
papel

 

Senhor Diretor,
 
Considerando que um dos eixos desta Escola Judiciária

Eleitoral é desenvolver ações de cidadania, faz-se necessário a
aquisição de 3.000 (três mil) Miniurnas em papel, com impressão
colorida, para esta Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, eis que
constitui material lúdico e pedagógico para fixar os conteúdos de
cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo
de tornar a experiência das crianças algo inesquecível, de forma que
seja possível produzir resultados efetivos na educação de cidadãos
mais conscientes dos seus direitos e deveres na sociedade.

 
A quantidade definida no Termo de Referência, refere-se

ao previsto para utilização nas ações de cidadania para os exercícios
de 2020 e 2021.

 
Assim, solicitamos o apoio dessa Direção no sentido de

providenciar a referida contratação, conforme especificações
técnicas contidas no Termo de Referência anexo (0646815), sabendo-
se que esta escola dispõe de orçamento próprio para a demanda.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 22/01/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratar  serviços  gráficos  para  confeccionar  3.000  (três  mil)  miniurnas  em  papel

reciclado, com impressão colorida, para a Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, conforme

especificações técnicas deste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. Considerando que um dos eixos da Escola Judiciária Eleitoral é desenvolver ações

de cidadania, faz-se necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos para fixar

os conteúdos de cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo de

tornar a experiência das crianças algo inesquecível, de forma que seja possível produzir

resultados  efetivos  na  educação  de  cidadãos  mais  conscientes  dos  seus  direitos  e

deveres na sociedade.

2.1.2. A quantidade definida refere-se ao previsto para utilização nas ações de cidadania

para o exercício de 2020/2021.

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Perspectiva:  SOCIEDADE  –  Fomentar  a  aproximação  da  Justiça  Eleitoral  com  a

Sociedade.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratar serviços gráficos, incluindo o material necessário, para confeccionar 3.000 (três

mil) miniurnas em papel reciclado, com impressão colorida.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

3.1. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1.1. Item, material, cor e quantidade:

As três mil (3 mil) miniurnas em papel reciclado deverão ter corte e vinco para posterior

dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida, em alta gramatura (acima

de 180g), acabamento de corte, vinco e dobra em cada impressão.

3.1.2. As miniurnas deverão ser confeccionadas conforme a figura no anexo I.

3.1.3. As miniurnas deverão ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm.

3.1.4.  As miniurnas deverão ter  as bordas externas do formato aberto  recortadas,  de

acordo com a figura 01.

3.1.5. Todas as miniurnas deverão ser idênticas, de igual tamanho, material e cor.

3.1.6. O TRE-AL fornecerá a arte para a produção do material.

3.2. GARANTIA

3.2.1.O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob

responsabilidade  do  fornecedor  a  substituição  do  avariado,  por  outro  de  igual

especificação.

3.2.2.  O fornecedor  poderá  optar  pela  troca definitiva  do material  defeituoso,  por  um

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL.

3.2.3. A troca do material deverá ser feita com, no máximo, 3 (três) dias úteis contados a

partir da comunicação formal por parte do TRE/AL. Esta comunicação deverá ser feita

através de um meio disponibilizado pelo fornecedor,  de acordo com as condições de

entrega do produto.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

3.2.4. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material.

3.3 SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA

3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa que apresentar a proposta de menor valor total, a

apresentação  de  amostra  do  produto,  no  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  contados  da

solicitação.

3.3.2. A amostra consistirá em uma unidade demonstrando a qualidade do papel e da

impressão a ser utilizada.

3.3.3.  A amostra deverá ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral,  localizada na

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

Telefone: (82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13h às 19h (seg. à

qui.) / 7h30 às 13h30 (sex.)

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se a amostra apresenta os parâmetros de

qualidade exigidos neste Termo.

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da amostra, para

analisar a conformidade do produto com as especificações e, se for o caso, emitir recusa

devidamente fundamentada.

3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com

as entregas futuras.
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Escola Judiciária Eleitoral

4. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. REQUISITO DE HABILITAÇÃO

4.1.1. Para fins de habilitação, o fornecedor deverá comprovar a regularidade perante a

Fazenda Nacional, a Seguridade Social, a Justiça do Trabalho e o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço – FGTS.

4.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor total e que atender

a todas exigências deste Termo de Referência.

5. GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1.1.  A contratação  será  formalizada  mediante  a  emissão  da  nota  de  empenho  de

despesa,  que  será  enviada  pela  Seção  de  Compras,  preferencialmente  por  meio

eletrônico.

5.1.2. O aceite na nota de empenho deverá ser manifestado pela CONTRATADA no prazo

de 01 (um) dia útil, contado da comprovação do recebimento do documento.

5.1.2.1. Não ocorrendo expressamente a aceitação da nota de empenho recebida pela

CONTRATADA, no prazo acima determinado, a aceitação será entendida como tácita.

5.1.2.2  A recusa  na  aceitação  da  nota  de  empenho  deverá  ser  expressa,  escrita  e

justificada  e  será  submetida  à  autoridade  competente  que  procederá  à  análise  dos

motivos acostados pela CONTRATADA, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da

justificativa.

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA  - MINIURNAS ELETR. EM PAPEL (0646815)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 6



PODER JUDICIÁRIO
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Escola Judiciária Eleitoral

5.1.2.3. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja

aceita  pela  autoridade  competente,  o  prazo  para  a  entrega  continuará  fluindo

normalmente  e,  caso  não  seja  cumprido,  sujeitará  a  CONTRATADA às  penalidades

cabíveis.

5.1.3.  A gestão  e  a  fiscalização  contratual  será  exercida  pela  Secretária  da  Escola

Judiciária  Eleitoral,  Sra.  Mônica  Maciel  Braga  de  Souza,  e,  na  sua  ausência,  pelo

substituto designado. 

5.2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.2.1. As miniurnas deverão ser entregues no seguinte prazo:

Objeto 

Três mil miniurnas de papel reciclado em impressão colorida para montagem.

 

Prazo

No máximo 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento do pedido.

5.2.2. As miniurnas deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares,

CEP 57083-410, Maceió/AL.

5.2.2.1. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos,

um dia de antecedência.

5.2.3. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom

Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos, entregando os mesmos acompanhados do

respectivo DANFE.

5.2.4.  O controle  dos prazos de entrega dos materiais  será  realizado pela  Seção de

Compras.
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5.2.5.  Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.

5.3 RECEBIMENTO DO OBJETO

5.3.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:

5.3.1.1.  No  local  de  entrega,  servidor  designado  fará  o  recebimento  dos  materiais,

verificando,  por  amostragem,  sua  conformidade  com  o  discriminado  nas  Notas  de

Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última a data da entrega

do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;

5.3.1.2. No recebimento, será analisado se os objetos:

a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência;

b) apresentam boa qualidade; e

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.

5.3.2.  Os materiais  que forem recusados no recebimento,  por  imperfeições,  falhas ou

irregularidades deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado

da notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.

5.4 FORMA DE PAGAMENTO

5.4.1. A empresa apresentará ao TRE-AL documento fiscal com o valor correspondente ao

pedido feito pela CONTRATANTE.

5.4.2. Atestado o recebimento do pedido, o pagamento será efetuado por intermédio de

ordem bancária, mediante autorização competente, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias

úteis.
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5.5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.5.2.  Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,  reparado ou

corrigido em até 3 dias úteis.

5.5.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

5.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.6.1.  Proceder  a  entrega  dos  materiais,  em  conformidade  com  o  quantitativo  e

especificações constantes neste Termo de Referência;

5.6.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);

5.6.3.  A  CONTRATADA  deverá  manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação

e qualificação exigidas na contratação;

5.6.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte,

descarga e demais encargos.

6. SANÇÕES

6.1. A inobservância injustificada dos prazos acordados sujeitará a CONTRATADA à multa

moratória  diária,  a  ser  aplicada  sobre  o  valor  da  contratação,  nos  percentuais
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discriminados a seguir, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e aplicação das

demais sanções previstas na Lei 8.666/1993:

a) 0,25%, do 1º ao 15º dia de atraso; e

b) 0,75%, do 16º ao 30º dia de atraso.

6.2. Na hipótese de o contrato perder a utilidade em decorrência do atraso na prestação

das  obrigações  assumidas,  será  aplicada  multa  compensatória  de  20%  do  valor  da

contratação, por inexecução total.

6.2.1.  No  caso  de  inexecução  parcial  das  obrigações,  o  percentual  previsto  no  item

anterior incidirá sobre a parcela não executada ou não entregue.

Maceió, 22 de janeiro de 2020.

Mônica Maciel Braga de Souza,

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
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ANEXO I

FIGURA 01
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DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2020.
Com o destaque para a brilhante iniciativa,

direcionem-se os autos à Secretaria de Administração, para a
necessária instrução.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/01/2020, às 07:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646828 e o código CRC 3404FAEB.
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
À SEIC.
 
Considerando o Memorando EJE (0646811) e o

Termo de Referência (0646815), encaminho os presentes
autos para instrução preliminar, no sentido de aferirmos a
compatibilidade da aquisição com as disponibilidades
orçamentárias do exercício.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/01/2020, 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
0651097 e o código CRC A9FA833A.
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INFORMAÇÃO Nº 495 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1 - Tratam os autos da contratação de serviço gráfico para a
confecção de 3.000 (três mil) miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações constantes no termo de referência 0646815.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
cotação de preço preliminar, despacho GSAD 0651097.
 
3- Juntamos a planilha de estimativa de preços do procedimento SEI
0006437-38.2019.6.02.8502, referente ao mesmo objeto e cuja
pesquisa encontra-se válida, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, para estimar o valor unitário em R$ 1,124 (um real e doze
centavos) e valor total em R$ 3.372,00 (três mil trezentos e setenta e
dois reais), conforme Informação Nº 6065 - SEIC 0605053.
 
4- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº  10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 03/02/2020, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,

Informação 495 (0651743)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 15



Chefe de Seção, em 03/02/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651743 e o código CRC DD5C02A7.
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 495, 0651743, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/02/2020, às 14:14, 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
0652121 e o código CRC 04328FD5.
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
À COFIN para reserva de crédito.
Após, à SLC para elaboração da minuta.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2020, às 18:41, 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
0652988 e o código CRC 85349B8E.
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0652988).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/02/2020, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653212 e o código CRC DCF043F2.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

MMiinnuuttaa  
  

PROCESSO Nº 0000522-71.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXX 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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços gráficos para 
confeccionar  miniurnas em papel reciclado, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Comissão de Planejamento das Eleições deste Tribunal. 

 
   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, DA AMOSTRA E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de  serviços gráficos 
para confeccionar  miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições 
previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O TRE-AL solicitará da empresa contratada , a apresentação de 
amostra do produto, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação. 

 

1.2.1. A amostra consistirá em uma unidade demonstrando a qualidade do papel e da 
impressão a ser utilizada. 

1.2.2. A amostra deverá ser encaminhada à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 
Avenida  Aristeu de Andrade nº 377,  Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090, Telefone: (82) 
2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13h às 19h (seg. à qui.) / 7h30 
às 13h30 (sex.) 

1.2.3.No teste de aceitabilidade será analisado se a amostra apresenta os 
parâmetros de qualidade exigidos neste edital e seus anexos. 
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1.2.4. O TRE-AL terá o prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da amostra, 
para analisar a conformidade do produto com as especificações e, se for o caso, 
emitir recusa devidamente fundamentada. 

 

1.2.5. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos 
com as entregas futuras. 

1.3. As miniurnas deverão ser entregues, com prévio agendamento junto 
à Seção de Almoxarifado (tel (82) 3328-1947), no prazo de 10 (dez) dias a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, bairro Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  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. 

 

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

2.2. 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. 

2.3.  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 
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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). 

2.4.  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; 

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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0682182)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 24



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 

3.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  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.  

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

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

4.3. 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. 

4.4. 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. 
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4.5.  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.  

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

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

4.7. 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. 

4.8. 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. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto (do item ofertado), contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. 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 
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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. 

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

 

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

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

6.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item  ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  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.  

6.9.  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. 

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

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

6.11. 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. 

6.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. 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. 

6.13. 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. 

6.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. 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.  

6.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  
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6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. 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. 

6.22.  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: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.  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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  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, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. 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.  

7.3.  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. 

7.3.1. O preço máximo aceitável para o objeto licitado é de R$ 3.372,00 (três 
mil e trezentos e setenta e dois reais), que, de modo algum, vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

7.3.2.  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.  

7.4.  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. 

 

7.5. 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. 

 

7.6.  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.  

7.6.1. 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.  

7.6.2. 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. 
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7.7.  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. 

 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. 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: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

8.2.  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. 

8.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  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. 

8.5.  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. 

8.5.1. 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; 

8.5.2. 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. 

8.5.3. 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. 

8.6. 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. 

8.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  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, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. 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. 

 

8.10.  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: 

 

8.10.1. 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; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. 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 
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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 a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. 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. 

8.10.2.2. 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. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. 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. 
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8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. 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. 

8.10.2.7. 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.  

8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. 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. 

8.10.2.10. 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. 

8.10.2.11. 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. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  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: 
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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 do item ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global do item  ofertado. 

9.2.  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. 

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

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

9.4.  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). 

9.4.1. 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. 

9.5.  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. 

 

9.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  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. 
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10.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  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.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. 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. 
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12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  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 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  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. 

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

realização do certame. 

13.5.  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. 

13.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 
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IX - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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) Multa de  0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)  ao dia sobre o valor da 
contratação, para caso de atraso na entrega até o 15º dia de atraso; 

c)  Multa de  0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)  ao dia sobre o valor 
da contratação, para caso de atraso na entrega, entre o  15º e o 30º  dia de 
atraso;  

d)  Multa de 20% (vinte por cento) na hipótese de o contrato perder a utilidade 
em decorrência do atraso na prestação das obrigações assumidas, por 
inexecução total. 

e) 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. 
 
17.4.1. No caso de inexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no 
item anterior incidirá sobre  a parcela não executada ou não entregue. 

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

17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O  licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis, mediante o recebimento  
da nota fiscal respectiva, devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
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18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                           365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n°167864 - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20.�. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 
 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital; 
 
b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido em até 3 dias úteis; 
 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital. 
 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 
especificações constantes neste edital e seus anexos; 
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b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 
 
c)  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 
 
d) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 
materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 
transporte, descarga e demais encargos. 

 
21.2.  É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
21.3.  É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
21.4. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou 
parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
21.2. É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
22 –DO RECEBIMENTO 
 

22.1 .  As miniurnas deverão ser entregues, com prévio agendamento junto à 
Seção de Almoxarifado (tel (82) 3328-1947), no prazo de 10 (dez) dias a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, bairro Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL. 

22.1.1 O agendamento prévio da entrega junto a Seção de  Almoxarifado deverá ser 
feito com, pelo menos, um dia de antecedência. 

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) Provisoriamente,  pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL, para posterior 
verificação da conformidade do material com as especificações constantes do 
pedido. 

 

b) Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, após verificação da 
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qualidade e da quantidade dos materiais e consequente aceitação pela 

Unidade Gestora do contrato. 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

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

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

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

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

 
23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Modelo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 
Contratar serviços gráficos para confeccionar 3.000 (três mil) miniurnas em papel 

reciclado, com impressão colorida, para a Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, 

conforme especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1.1. Considerando que um dos eixos da Escola Judiciária Eleitoral é desenvolver 

ações de cidadania, faz-se necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos 

para fixar os conteúdos de cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no 

processo de tornar a experiência das crianças algo inesquecível, de forma que seja 

possível produzir resultados efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos 

seus direitos e deveres na sociedade. 

 

2.1.2. A quantidade definida refere-se ao previsto para utilização nas ações de 

cidadania para o exercício de 2020/2021. 

 

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça 

Eleitoral com a Sociedade. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Contratar serviços gráficos, incluindo o material necessário, para confeccionar 

3.000 (três mil) miniurnas em papel reciclado, com impressão colorida. 
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3.1. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
3.1.1. Item, material, cor e quantidade: 

 
As três mil (3 mil) miniurnas em papel reciclado deverão ter corte e vinco para 

posterior dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida, em alta 

gramatura (acima de 180g), acabamento de corte, vinco e dobra em cada impressão. 

 

3.1.2. As miniurnas deverão ser confeccionadas conforme a figura no anexo I. 

 
3.1.3. As miniurnas deverão ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm. 

 
3.1.4. As miniurnas deverão ter as bordas externas do formato aberto recortadas, de 

acordo com a figura 01. 

 

3.1.5. Todas as miniurnas deverão ser idênticas, de igual tamanho, material e cor. 

 
3.1.6. O TRE-AL fornecerá a arte para a produção do material. 

 
3.2. GARANTIA 

 
3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando 

sob responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual 

especificação. 

 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL. 

 

3.2.3. A troca do material deverá ser feita com, no máximo, 3 (três) dias úteis 

contados a partir da comunicação formal por parte do TRE/AL. Esta comunicação 
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deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com 

as condições de entrega do produto. 

 

3.2.4. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no 

que se refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material. 

 

3.3 SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA 

 
3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa que apresentar a proposta de menor valor 

total, a apresentação de amostra do produto, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 

da solicitação. 

 

3.3.2. A amostra consistirá em uma unidade demonstrando a qualidade do papel e da 

impressão a ser utilizada. 

 

3.3.3. A amostra deverá ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada 

na Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº   377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   

Telefone: (82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13h às 19h 

(seg. à qui.) / 7h30 às 13h30 (sex.) 

 

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se a amostra apresenta os parâmetros 

de qualidade exigidos neste Termo. 

 

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da 

amostra, para analisar a conformidade do produto com as especificações e, se for o 

caso, emitir recusa devidamente fundamentada. 

 

3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais 

comparativos com as entregas futuras. 

 

4. SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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4.1. REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 
4.1.1. Para fins de habilitação, o fornecedor deverá comprovar a regularidade 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, a Justiça do Trabalho e o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 

4.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor total e que 

atender a todas exigências deste Termo de Referência. 

 

5. GESTÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
5.1.1. A contratação será formalizada mediante a emissão da nota de empenho de 

despesa, que será enviada pela Seção de Compras, preferencialmente por meio 

eletrônico. 

 

5.1.2. O aceite na nota de empenho deverá ser manifestado pela CONTRATADA no 

prazo de 01 (um) dia útil, contado da comprovação do recebimento do documento. 

 

5.1.2.1. Não ocorrendo expressamente a aceitação da nota de empenho recebida pela 

CONTRATADA, no prazo acima determinado, a aceitação será entendida como 

tácita. 

 

5.1.2.2 A recusa na aceitação da nota de empenho deverá ser expressa, escrita e 

justificada e será submetida à autoridade competente que procederá à análise dos 

motivos acostados pela CONTRATADA, decidindo acerca da aceitabilidade ou não 

da justificativa. 
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5.1.2.3. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 

aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo 

normalmente e, caso não seja cumprido, sujeitará a CONTRATADA às penalidades 

cabíveis. 

5.1.3. A gestão e a fiscalização contratual será exercida pela Secretária da Escola 

Judiciária Eleitoral, Sra. Mônica Maciel Braga de Souza, e, na sua ausência, pelo 

substituto designado. 

 

5.2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
5.2.1. As miniurnas deverão ser entregues no seguinte prazo: 

 
Objeto 

Três mil miniurnas de papel reciclado em impressão colorida para montagem. 

 
Prazo 

No máximo 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento do pedido. 

 
5.2.2. As miniurnas deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção 

de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, 

bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL. 

 

5.2.2.1. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo 

menos, um dia de antecedência. 

 

5.2.3. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou 

Cupom Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos, entregando os mesmos 

acompanhados do respectivo DANFE. 
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5.2.4. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA 

a apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração. 

 

5.3 RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.3.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 

 
5.3.1.1. No local de entrega, servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando, por amostragem, sua conformidade com o discriminado nas Notas de 

Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última a data da 

entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

 

5.3.1.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 

 
a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência; 

b) apresentam boa qualidade; e 

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 

 
5.3.2. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL. 

 

5.4 FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.4.1. A empresa apresentará ao TRE-AL documento fiscal com o valor 

correspondente ao pedido feito pela CONTRATANTE. 

 

5.4.2. Atestado o recebimento do pedido, o pagamento será efetuado por intermédio 

de ordem bancária, mediante autorização competente, no prazo máximo de até 5 

(cinco) dias úteis. 

 

5.5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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5.5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 
5.5.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido em até 3 dias úteis. 

 

5.5.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência. 

 

5.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.6.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

5.6.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

5.6.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

 

5.6.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 

dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 

transporte, descarga e demais encargos. 

 

6. SANÇÕES 

 
6.1. A inobservância injustificada dos prazos acordados sujeitará a CONTRATADA 

à multa moratória diária, a ser aplicada sobre o valor da contratação, nos percentuais 
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discriminados a seguir, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e aplicação das 

demais sanções previstas na Lei 8.666/1993: 

 

a) 0,25%, do 1º ao 15º dia de atraso; e 

b) 0,75%, do 16º ao 30º dia de atraso. 

 
6.2. Na hipótese de o contrato perder a utilidade em decorrência do atraso na 

prestação das obrigações assumidas, será aplicada multa compensatória de 20% do 

valor da contratação, por inexecução total. 

 

6.2.1. No caso de inexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no item 

anterior incidirá sobre a parcela não executada ou não entregue. 

 

Maceió, 22 de janeiro de 2020. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza, 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas. 
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ANEXO I – A 

Modelo  

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0682182)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 54



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   

Minuta de edital de pregão eletrônico (0682182)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 56



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a confecção de miniurnas.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
para aquisição.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 5.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 6.24.2 e 9.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 7.6, 7.7 e 8.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foram complementadas as disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas.

Foi excluído o item 5.2.4 do Termo de Referência, haja vista que inclui obrigação que
não nos parece que seja compatível com a SEIC.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
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termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/04/2020, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682183 e o código CRC FFFC7499.

0000522-71.2020.6.02.8502 0682183v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
 
 
Ratifico os termos da minuta de edital, anexada no evento

nº 0682182, elaborada conforme o novo Decreto nº 10.024/2019.
À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 14:51, 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
0682293 e o código CRC 496DBD36.

0000522-71.2020.6.02.8502 0682293v1
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PROCESSO : 0000522-71.2020.6.02.8502
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MINIURNAS

 

Parecer nº 657 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0682182) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de empresa que preste serviços gráficos para
confeccionar miniurnas em papel reciclado, tudo de acordo
com a justificativa constante no termo de referência 
(0646815).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0651743) estimou
para a contratação o valor unitário de R$ 1,24 (um real e vinte
quatro centavos), perfazendo assim um total de R$ 3.372,00
(três mil trezentos e setenta e dois reais), conforme
a planilha (0651742). 

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 0657125.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0682182) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa 
prestadora de serviços gráficos para confeccionar miniurnas
em papel reciclado, com exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,

Parecer 657 (0682544)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 60



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, quanto aos
critérios de desempate. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento
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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? X

 

0646811

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0646815

 

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? N/A  

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

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

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

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

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

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  
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20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas
e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM item 2.4

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? NÃO

 

 

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0651743

 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

0651742

 

 

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 0682182

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  

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 especialN/A  
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(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

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 0682182

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

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e
à fornecedora?

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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? SIM  
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54
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 0657125

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. CONCLUSÃO

 

Salvo melhor percepção, convém juntar aos autos a
aprovação do termo de referência (item 23 da tabela de
verificação acima), na forma da regulamentação de regência.

Sanada a pendência descrita acima, esta Assessoria
Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93,  aprova a minuta do edital de licitação (0682182) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa
prestadora de serviços gráficos para confecção de 3.000 (três
mil) miniurnas de papel reciclado, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.

 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 07/04/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/04/2020, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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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
0682544 e o código CRC A4707BE4.
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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 abril de 2020.
 
 
Acuso ciência do Parecer 657, 0682544, ao tempo em

que aprovo o Termo de Referência, evento 0646815, por conter os
elementos necessários e suficientes à caracterização do objeto.

 
Nesse sentido,  devolvo os presentes autos para

continuidade do feito.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 19:30, 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
0683044 e o código CRC AC0F54AA.

0000522-71.2020.6.02.8502 0683044v1
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PROCESSO : 0000522-71.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MINIURNAS

 

Parecer nº 678 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor Geral,
 
Trata-se de análise da minuta de edital de licitação

(0682182) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de empresa que preste serviços gráficos para
confeccionar miniurnas em papel reciclado, tudo de acordo
com a justificativa constante no termo de referência 
(0646815).

No Parecer 657 (0682544), identificamos a
ausência de aprovação do termo de referência por parte do Sr.
Secretário de Adminisntração, pedência essa que foi sanada,
à vista do evento 0683044.

Dessarte, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,  aprova a
minuta do edital de licitação (0682182) na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
gráficos para confecção de 3.000 (três mil) miniurnas de papel
reciclado, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 13/04/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/04/2020, às 14:21, 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
0683737 e o código CRC 66B57CCE.

0000522-71.2020.6.02.8502 0683737v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 13 de abril de 2020.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento objetivando a contratação de empresa que preste serviços
gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência  (0646815).

 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI nº 0682182 (Parecer 678 - 0683737), 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 contratação em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/04/2020, às 16:05, 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
0683821 e o código CRC 8852837A.

0000522-71.2020.6.02.8502 0683821v1
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PROCESSO : 0000522-71.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação. Empresa de serviços gráficos. 

 

Decisão nº 1055 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0683821.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando
a contratação de empresa prestadora de serviços gráficos para
confecção de 3.000 (três mil) miniurnas de papel reciclado, tudo de
acordo com a justificativa constante no termo de referência 
(0646815), elaborado pela Escola Judicária Eleitoral deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0682182, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 678 (0683737), em complemento ao Parecer nº
657 (0682544), e demais medidas cabíveis.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/04/2020, 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
0684021 e o código CRC 9C50AA7C.

0000522-71.2020.6.02.8502 0684021v3
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
 
À SLC para cumprimento da Decisão nº 1055 da

Presidência (0684021).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685969 e o código CRC B4EB0075.

0000522-71.2020.6.02.8502 0685969v1

Despacho GSAD 0685969         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 71



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2200//22002200  
  

PROCESSO Nº 0000522-71.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de maio 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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços gráficos para 
confeccionar  miniurnas em papel reciclado, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Comissão de Planejamento das Eleições deste Tribunal. 

 
   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, DA AMOSTRA E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de  serviços gráficos 
para confeccionar  miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições 
previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O TRE-AL solicitará da empresa contratada , a apresentação de 
amostra do produto, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação. 

 

1.2.1. A amostra consistirá em uma unidade demonstrando a qualidade do papel e da 
impressão a ser utilizada. 

1.2.2. A amostra deverá ser encaminhada à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 
Avenida  Aristeu de Andrade nº 377,  Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090, Telefone: (82) 
2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13h às 19h (seg. à qui.) / 7h30 
às 13h30 (sex.) 

1.2.3.No teste de aceitabilidade será analisado se a amostra apresenta os 
parâmetros de qualidade exigidos neste edital e seus anexos. 
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1.2.4. O TRE-AL terá o prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da amostra, 
para analisar a conformidade do produto com as especificações e, se for o caso, 
emitir recusa devidamente fundamentada. 

 

1.2.5. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos 
com as entregas futuras. 

1.3. As miniurnas deverão ser entregues, com prévio agendamento junto 
à Seção de Almoxarifado (tel (82) 3328-1947), no prazo de 10 (dez) dias a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, bairro Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  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. 

 

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

2.2. 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. 

2.3.  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 
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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). 

2.4.  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; 

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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 

3.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  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.  

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

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

4.3. 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. 

4.4. 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. 
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4.5.  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.  

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

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

4.7. 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. 

4.8. 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. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto (do item ofertado), contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. 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 
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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. 

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

 

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

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

6.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item  ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  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.  

6.9.  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. 

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

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

6.11. 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. 

6.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. 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. 

6.13. 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. 

6.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. 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.  

6.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  
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6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. 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. 

6.22.  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: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.  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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  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, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. 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.  

7.3.  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. 

7.3.1. O preço máximo aceitável para o objeto licitado é de R$ 3.372,00 (três 
mil e trezentos e setenta e dois reais), que, de modo algum, vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

7.3.2.  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.  

7.4.  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. 

 

7.5. 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. 

 

7.6.  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.  

7.6.1. 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.  

7.6.2. 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. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2020 (0687221)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 80



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7.7.  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. 

 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. 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: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

8.2.  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. 

8.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  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. 

8.5.  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. 

8.5.1. 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; 

8.5.2. 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. 

8.5.3. 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. 

8.6. 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. 

8.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  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, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. 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. 

 

8.10.  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: 

 

8.10.1. 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; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. 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 
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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 a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. 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. 

8.10.2.2. 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. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. 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. 
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8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. 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. 

8.10.2.7. 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.  

8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. 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. 

8.10.2.10. 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. 

8.10.2.11. 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. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  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: 
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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 do item ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global do item  ofertado. 

9.2.  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. 

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

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

9.4.  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). 

9.4.1. 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. 

9.5.  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. 

 

9.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  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. 
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10.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  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.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. 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. 
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12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  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 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  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. 

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

realização do certame. 

13.5.  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. 

13.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 
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IX - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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) Multa de  0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)  ao dia sobre o valor da 
contratação, para caso de atraso na entrega até o 15º dia de atraso; 

c)  Multa de  0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)  ao dia sobre o valor 
da contratação, para caso de atraso na entrega, entre o  15º e o 30º  dia de 
atraso;  

d)  Multa de 20% (vinte por cento) na hipótese de o contrato perder a utilidade 
em decorrência do atraso na prestação das obrigações assumidas, por 
inexecução total. 

e) 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. 
 
17.4.1. No caso de inexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no 
item anterior incidirá sobre  a parcela não executada ou não entregue. 

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

17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.7.  O  licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
17.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis, mediante o recebimento  
da nota fiscal respectiva, devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
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18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                           365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n°167864 - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20.�. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 
 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital; 
 
b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido em até 3 dias úteis; 
 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital. 
 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 
especificações constantes neste edital e seus anexos; 
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b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 
 
c)  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 
 
d) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 
materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 
transporte, descarga e demais encargos. 

 
21.2.  É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
21.3.  É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
21.4. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou 
parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
21.2. É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
22 –DO RECEBIMENTO 
 

22.1 .  As miniurnas deverão ser entregues, com prévio agendamento junto à 
Seção de Almoxarifado (tel (82) 3328-1947), no prazo de 10 (dez) dias a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, bairro Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL. 

22.1.1 O agendamento prévio da entrega junto a Seção de  Almoxarifado deverá ser 
feito com, pelo menos, um dia de antecedência. 

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) Provisoriamente,  pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL, para posterior 
verificação da conformidade do material com as especificações constantes do 
pedido. 

 

b) Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, após verificação da 
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qualidade e da quantidade dos materiais e consequente aceitação pela 

Unidade Gestora do contrato. 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

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

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

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

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

 
23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Modelo; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

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

Maceió/AL, 17 de abril de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 
Contratar serviços gráficos para confeccionar 3.000 (três mil) miniurnas em papel 

reciclado, com impressão colorida, para a Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, 

conforme especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1.1. Considerando que um dos eixos da Escola Judiciária Eleitoral é desenvolver 

ações de cidadania, faz-se necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos 

para fixar os conteúdos de cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no 

processo de tornar a experiência das crianças algo inesquecível, de forma que seja 

possível produzir resultados efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos 

seus direitos e deveres na sociedade. 

 

2.1.2. A quantidade definida refere-se ao previsto para utilização nas ações de 

cidadania para o exercício de 2020/2021. 

 

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça 

Eleitoral com a Sociedade. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
Contratar serviços gráficos, incluindo o material necessário, para confeccionar 

3.000 (três mil) miniurnas em papel reciclado, com impressão colorida. 
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3.1. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
3.1.1. Item, material, cor e quantidade: 

 
As três mil (3 mil) miniurnas em papel reciclado deverão ter corte e vinco para 

posterior dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida, em alta 

gramatura (acima de 180g), acabamento de corte, vinco e dobra em cada impressão. 

 

3.1.2. As miniurnas deverão ser confeccionadas conforme a figura no anexo I. 

 
3.1.3. As miniurnas deverão ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm. 

 
3.1.4. As miniurnas deverão ter as bordas externas do formato aberto recortadas, de 

acordo com a figura 01. 

 

3.1.5. Todas as miniurnas deverão ser idênticas, de igual tamanho, material e cor. 

 
3.1.6. O TRE-AL fornecerá a arte para a produção do material. 

 
3.2. GARANTIA 

 
3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando 

sob responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual 

especificação. 

 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL. 

 

3.2.3. A troca do material deverá ser feita com, no máximo, 3 (três) dias úteis 

contados a partir da comunicação formal por parte do TRE/AL. Esta comunicação 
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deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com 

as condições de entrega do produto. 

 

3.2.4. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no 

que se refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material. 

 

3.3 SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA 

 
3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa que apresentar a proposta de menor valor 

total, a apresentação de amostra do produto, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 

da solicitação. 

 

3.3.2. A amostra consistirá em uma unidade demonstrando a qualidade do papel e da 

impressão a ser utilizada. 

 

3.3.3. A amostra deverá ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada 

na Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº   377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   

Telefone: (82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13h às 19h 

(seg. à qui.) / 7h30 às 13h30 (sex.) 

 

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se a amostra apresenta os parâmetros 

de qualidade exigidos neste Termo. 

 

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da 

amostra, para analisar a conformidade do produto com as especificações e, se for o 

caso, emitir recusa devidamente fundamentada. 

 

3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais 

comparativos com as entregas futuras. 

 

4. SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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4.1. REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 
4.1.1. Para fins de habilitação, o fornecedor deverá comprovar a regularidade 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, a Justiça do Trabalho e o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 

4.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
Será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor total e que 

atender a todas exigências deste Termo de Referência. 

 

5. GESTÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
5.1.1. A contratação será formalizada mediante a emissão da nota de empenho de 

despesa, que será enviada pela Seção de Compras, preferencialmente por meio 

eletrônico. 

 

5.1.2. O aceite na nota de empenho deverá ser manifestado pela CONTRATADA no 

prazo de 01 (um) dia útil, contado da comprovação do recebimento do documento. 

 

5.1.2.1. Não ocorrendo expressamente a aceitação da nota de empenho recebida pela 

CONTRATADA, no prazo acima determinado, a aceitação será entendida como 

tácita. 

 

5.1.2.2 A recusa na aceitação da nota de empenho deverá ser expressa, escrita e 

justificada e será submetida à autoridade competente que procederá à análise dos 

motivos acostados pela CONTRATADA, decidindo acerca da aceitabilidade ou não 

da justificativa. 
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5.1.2.3. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 

aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo 

normalmente e, caso não seja cumprido, sujeitará a CONTRATADA às penalidades 

cabíveis. 

5.1.3. A gestão e a fiscalização contratual será exercida pela Secretária da Escola 

Judiciária Eleitoral, Sra. Mônica Maciel Braga de Souza, e, na sua ausência, pelo 

substituto designado. 

 

5.2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
5.2.1. As miniurnas deverão ser entregues no seguinte prazo: 

 
Objeto 

Três mil miniurnas de papel reciclado em impressão colorida para montagem. 

 
Prazo 

No máximo 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento do pedido. 

 
5.2.2. As miniurnas deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção 

de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, 

bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL. 

 

5.2.2.1. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo 

menos, um dia de antecedência. 

 

5.2.3. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou 

Cupom Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos, entregando os mesmos 

acompanhados do respectivo DANFE. 
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5.2.4. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA 

a apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração. 

 

5.3 RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.3.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 

 
5.3.1.1. No local de entrega, servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando, por amostragem, sua conformidade com o discriminado nas Notas de 

Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última a data da 

entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

 

5.3.1.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 

 
a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência; 

b) apresentam boa qualidade; e 

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 

 
5.3.2. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL. 

 

5.4 FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.4.1. A empresa apresentará ao TRE-AL documento fiscal com o valor 

correspondente ao pedido feito pela CONTRATANTE. 

 

5.4.2. Atestado o recebimento do pedido, o pagamento será efetuado por intermédio 

de ordem bancária, mediante autorização competente, no prazo máximo de até 5 

(cinco) dias úteis. 

 

5.5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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5.5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 
5.5.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido em até 3 dias úteis. 

 

5.5.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência. 

 

5.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.6.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

5.6.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

5.6.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

 

5.6.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 

dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 

transporte, descarga e demais encargos. 

 

6. SANÇÕES 

 
6.1. A inobservância injustificada dos prazos acordados sujeitará a CONTRATADA 

à multa moratória diária, a ser aplicada sobre o valor da contratação, nos percentuais 
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discriminados a seguir, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e aplicação das 

demais sanções previstas na Lei 8.666/1993: 

 

a) 0,25%, do 1º ao 15º dia de atraso; e 

b) 0,75%, do 16º ao 30º dia de atraso. 

 
6.2. Na hipótese de o contrato perder a utilidade em decorrência do atraso na 

prestação das obrigações assumidas, será aplicada multa compensatória de 20% do 

valor da contratação, por inexecução total. 

 

6.2.1. No caso de inexecução parcial das obrigações, o percentual previsto no item 

anterior incidirá sobre a parcela não executada ou não entregue. 

 

Maceió, 22 de janeiro de 2020. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza, 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº 20/2020  

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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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 17/04/2020 11:20:45 

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 00020/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0000522-71.2020 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 1 1 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
20/04/2020

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 20/04/2020 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  serviços gráficos para confeccionar  miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições 
previstas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 17/04/2020 11:17:53 

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 00020/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope
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$)
3000 Serviços Comuns Menor Preço 3.372,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 3000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

23/09/2019 2.250,00 04.487.560/0001-73 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

serviços gráficos para confeccionar  miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições previstas no 
edital e seus anexos.

Valor Máximo Aceitá
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EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 31/2020, celebrado entre o Superior Tribunal Militar,
com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e a Lira
Vasconcelos Saúde Ltda. OBJETO: prestação de serviço de assistência médica. Programa de
Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60
meses a contar da data de sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº
8.666/93, Ato Normativo nº 315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA
DE ASSINATURA: 31.03.2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo
Credenciante, Danielle Fernanda Mota Lira, pela Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 34/2020, celebrado entre o Superior Tribunal Militar,
com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e L & D Clinica
Médica SS Ltda. OBJETO: prestação de serviço de assistência médica. Programa de Trabalho:
02.301.0566.2004.0001. Elementos de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a
contar da data de sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato
Normativo nº 315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE
ASSINATURA: 07.04.2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo
Credenciante, Pamela Danielle Costa Lopes Mota, pela Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 33/2020, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e a
Clínica Bela Vista Diagnóstico por Imagem Ltda. OBJETO: prestação de serviço de
assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de
Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº 315, de
07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA: 07.04.2020.
ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Credenciante, Lorena Francisca
Moura de Freitas Carvalho, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Modern Design do Brasil Ltda. - EPP; Objeto:
Contratação de empresa para confecção de estantes, armários de toga e balcões de
atendimento e reforma de mesas, estantes e credenzas existentes no prédio deste E.
Tribunal; Fundamento legal: Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 097/2019; Crédito Orçamentário:
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.42; Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Valor
GLOBAL deste Contrato: 16.476,00 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e seis reais); Data
da assinatura: 01/04/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00265; Contrato nº 018/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Construtora Nogueira Franco Eireli; Objeto do 1º
Termo Aditivo: Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de execução estabelecido no
subitem 3.2.1 do Contrato original; e proceder a acréscimos no quantitativo de serviços e
à inclusão de itens não previstos inicialmente na Planilha de Estimativa de Preços,
constante do Anexo I, adequando, proporcionalmente, o item 5.1, relativo ao "Preço", bem
como o Cronograma Físico-Financeiro constante do Anexo II; Fundamento Legal: Artigos 57
§ 1º, IV e 65, I, alíneas "a" e "b" e §§ 1º e 3º da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02.122.0033.14YQ.3341; Elementos de Despesas: 4.4.90.51.91
(Obras em andamento - itens 1 a 4 e 13 a 23) e 4.4.90.51.92 (Instalações - itens 5 a12);
Data da assinatura: 07/04/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00224; Contrato n.º 041/2019.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0009. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
especializados em manutenção corretiva dos equipamentos e instalações que compõem os
sistemas de iluminação e sonorização do Teatro e do Cinema do Centro Cultural Justiça Federal
- CCJF, localizado na Av. Rio Branco, 241, Centro, nesta cidade, com alocação de mão de obra
para os serviços de operação dos sistemas de iluminação, sonorização e vídeo. O Senhor
Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa BMS SERVICE EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 17/04/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0381. Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação do
sistema elétrico de tomadas e iluminação, cabeamento de dados, sistema de detecção e alarme de
incêndio e sistema de sonorização de salas do Centro Cultural da Justiça Federal do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, situado na Av. Rio Branco nº 241, Centro Rio de Janeiro. O Senhor Pregoeiro decidiu
DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a empresa CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 17/04/2020)

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000386, emitida em 02/04/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: MCR Sistemas e Consultoria Ltda.. Objeto: Aquisição de licenças de software (Ata
120/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa:
449040. Valor total do empenho: R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Proc. nº TRF2-EOF-
2019/00130.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 90031

Nº Processo: 0002993-59.2018. Objeto: Contratação de empresa de manutenção eletromecânica
especializada em grupos geradores a diesel para execução dos serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 03 (três) geradores de energia do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, localizados no Edf. Sede, Ampliação e Prédio Anexo I, sendo 360 kVA,
500 kVA e 40 kVA respectivamente.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/04/2020 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do
Recife, - Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00003-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 20/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 04/05/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/04/2020) 90031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas resolve aplicar à M P A Valente Service
- ME, CNPJ n.º 00.476.308/0001-38: a) sanção administrativa de impedimento contratar
com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 2 anos, a contar da data da
qual não caiba mais recurso desta decisão administrativa no âmbito da Administração,
cumulada com multa de 10% sobre o valor do contrato - R$ 12.776,00, com apoio nos
Subitens 18.1 e 16.4, "b", ambos do Edital do Pregão TRE/AL Nº 41/2019, cujo aviso fora
publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, edição Nº 167, de 29 de agosto de 2019,
c/c art. 7º da Lei Nº 10.520/2002 e art. 87, II, da Lei Nº 8.666/93, esta última aplicada
subsidiariamente, por força do art. 9º, da primeira lei citada e; b) a rescisão do contrato
firmado, isso com fundamento no art. 78, I, c/c o art. 79, I, ambos da Lei Nº 8.666/93, em
face de inexecução total do ajuste celebrado com este Tribunal, conforme Nota de
Empenho TRE/AL Nº 698-2019, de 02/10/2019, mediante processo administrativo SEI nº
0008647-16.2019.

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000522-71.2020. Objeto: Contratação de serviços gráficos para confeccionar
miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições previstas no edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/04/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00020-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 17/04/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 3860/2020 . Objeto: Contratação de empresa para confecção de banners pelo
Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/04/2020 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00028-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 17/04/2020) 70007-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 14/2020

Pregão n.º 14/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de transporte de bens armazenados nos imóveis que atualmente abrigam o
Almoxarifado, o Depósito de Urnas e o Arquivo Central para o novo imóvel em que serão
instaladas essas unidades. Proc. Adm. n.º 0001167-71.2020.6.12.8000: Empresa vencedora
e valores unitários: A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 03.849.500/0001-90: item 01
- R$ 35.800,0000.

A íntegra da ata do pregão está disponível no sítio www.comprasnet.gov.br e
no site deste Tribunal www.tre-ms.jus.br.

ÉRIKA MURACKAMI D. ROSA
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 70014

Nº Processo: 0002503-83.2020.6. Objeto: Aquisição de envelopes e etiquetas para Eleições.
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/04/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente
de Moraes, Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70014-5-00029-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 17/04/2020) 70014-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 09/2020 - TRE/PB; Processo SEI nº 2193-57.2019.6.15.8000;
CONTRATANTE: TRE-PB, CNPJ: 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: SITECNET
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 06.346.446/0001-59; OBJETO: Prestação de serviços de
telecomunicações para prover acesso à internet e para a comunicação de dados
entre o prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e Unidades Eleitorais
localizados no respectivo Estado, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação e dos insumos necessários para o seu correto funcionamento, bem
como serviços de implantação, operação e manutenção destes enlaces, obedecidas
as especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência nº
03/2020 SEINF, ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2020 e seus Anexos;
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 03/2020 - TRE/PB, e reger-se-á por suas
cláusulas e pelos termos da proposta firma vencedora, bem como pelo disposto na
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 10.024/2019, Decreto
n.º 7.892/2013 (Ata de Registro de Preço n.º 39/2020 - TRE-PB) e, no que couber,
na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e foi celebrado de acordo com o contido
no Processo SEI Nº 0002193-57.2019.6.15.8000.; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
contados a partir da data da sua última assinatura eletrônica; DATA DA
ASSINATURA: 17/04/2020; VALOR TOTAL: R$ 661.570,00; SIGNATÁRIOS: Ranulfo
Lacet Viegas de Araújo, pelo Contratante, Leonardo Stefanis Farias Lins, pela
Contratada.
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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

Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada 

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 
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Modelo de Manual de Mesário - Anexo I-C 

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 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0688028)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 113

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_anexoic.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_anexoid.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2020&jornal=530&pagina=91
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_152020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2020&jornal=530&pagina=91
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_162020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=530&pagina=88&totalArquivos=190
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_172020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=530&pagina=89&totalArquivos=190


21/04/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 5/6

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

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

Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 20/2020
SEI 0000522-71.2020.6.02.8000

Data: 06/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 3.372,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 M d it
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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 abril de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/04/2020, às 11:05, 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
0688029 e o código CRC 0BDF48BE.
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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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ADEC  Qd. 03 Conj. G. Lote 12 – Brasília/DF  - CEP: 72.237-370  
CNPJ:35.337.648/0001-32 – castelobrancodf@gmail.com  

 

  

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Pregão nº 202020 
 

 

 

R$ 1.620,00 (hum mil e seiscentos e vinte reais). 

 
Validade da Proposta: 90 dias 
Prazo de entrega: conforme edital 
Condições de pagamento: conforme edital 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO INTER (077) 
AGÊNCIA: 0001 
C/C: 4473887-0 
 

 
 
 

Brasília-DF, 06 de  Maio  de 2020 
 

 
Eder Cruz Castelo Branco 

 

 
 

 

 
ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO 

PREÇOS R$ 

UN 
 

 
QUANTI-

DADE 
 

UNITÁRIO      TOTAL 

 
01 

 
UN 

 

  

serviços gráficos para confeccionar 
miniurnas em papel reciclado, 
conforme especificações e condições 
previstas no edital e seus anexos. 

  

 
3000 

 
R$0,54 

 
R$1.620,00 
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.
Senhora Secretária,
Solicito análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Eder Cruz Castelo Branco, evento 0699256.
Acrescentamos ainda, conforme contato telefônico, que a
Empresa solicita um prazo de 7 (sete) dias para envio da
amostra, alegando o atraso de trâmite em razão da pandemia
COVID 19.

Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/05/2020, às 15:16, 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
0699300 e o código CRC 119685D3.

0000522-71.2020.6.02.8502 0699300v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Em análise à proposta apresentada pela Empresa Eder Cruz Castelo
Branco, evento 0699256, informo que a mesma atende aos requisitos
previstos, tendo em vista a empresa especificar, na descrição da
proposta, que está de acordo com as especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.
 
Quanto à solicitação de dilação do prazo para envio da amostra, em
razão da pandemia covid19, esta gestora não vê óbices ao
atendimento.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 06/05/2020, às 16:06, 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
0699398 e o código CRC DA132C2C.
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A VIEIRA SERVIÇOS - CNPJ: 09.181.312/0001-13 
Rua DOM JOÃO VI, 52 - MEDIANEIRA - POA/RS - CEP: 90.660-020 

FONE: (51) 3377-7884 - EMAIL: servicosavieira@gmail.com 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 

PROCESSO Nº 0000522-71.2020.6.02.8000 

A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI. N° 52, Bairro Medianeira, Porto 

Alegre/RS, CEP: 90600-020, por intermédio de seu representante legal, declara estar de acordo com o PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 20/2020 e seus anexos, apresentando a seguinte proposta:  

PROPOSTA COMERCIAL  

Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 

Contratar serviços gráficos, incluindo o material 

necessário, para confeccionar 3.000 (três mil) 

miniurnas em papel reciclado, com impressão 

colorida. As três mil (3 mil) miniurnas em papel 

reciclado deverão ter corte e vinco para posterior 

dobradura e montagem final. A impressão deverá ser 

colorida, em alta gramatura (acima de 180g), 

acabamento de corte, vinco e dobra em cada 

impressão. As miniurnas deverão ser confeccionadas 

conforme a figura no anexo I. As miniurnas deverão 

ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm. As miniurnas 

deverão ter as bordas externas do formato aberto 

recortadas, de acordo com a figura 01. Todas as 

miniurnas deverão ser idênticas, de igual tamanho, 

material e cor. O TRE-AL fornecerá a arte para a 

produção do material. 

UN 3.000 R$1,00 R$3.000,00 

Valor Global da proposta: R$3.000,00 (Três mil reais) 

MARCA PARA TODOS OS ITENS:  A VIEIRA  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Entrega: No máximo 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento do pedido. 

Local de Entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro 

Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL. 

Garantia: 12 meses ou conforme solicitado em edital.  

Banco: 041 Banrisul AG: 0047 C/C: 06.075077.0-3 

Porto Alegre, 11 de Maio de 2020. 

_____________________________________ 

Andréa Vieira – Proprietária  

RG: 3057311213 CPF: 608.438.020-49 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
Senhora Secretária,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa A Vieira Serviços, evento 0702032.
Informamos, outrossim, que a sessão encontra-se

suspensa, retornando, amanhã, dia 12/05/2020, às 14:00 horas.
Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 11/05/2020, às 17:31, 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
0702033 e o código CRC F58F3402.

0000522-71.2020.6.02.8502 0702033v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.

Senhor Pregoeiro,

 

Em análise á proposta apresentada pela Empresa A Vieira Serviços, evento 0702033,
informo que a mesma ATENDE aos requisitos previstos no Edital do Pregão Eletrônico
nº 20/2020.

 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 11/05/2020, às 19:14, 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
0702151 e o código CRC 44FD1AD1.
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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: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/12/2020
FGTS 12/07/2020
Trabalhista Validade: 04/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/05/2020
Receita Municipal Validade: 26/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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: 12/05/2020 15:40 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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A VIEIRA SERVICOS

4310965360-8

09.181.312/0001-13

Nome Empresarial:

Nire:

CNPJ:

Diario Geral

01/01/2018 - 31/12/2018

1

UEhs19/154.574-1

PORTO ALEGRE

Assinante(s)

CPF Nome CRC

439.929.350-00 CLAUDIO ALEX BERNARDES 069043 RS

Porto Alegre. Quinta-feira, 09 de Maio de 2019
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Termo de Abertura

Dados da empresa

 Finalidade:

08/05/2019

19/10/2007

Dados do Livro

31/12/2018

DIARIO

191

 Data do ato constitutivo em Junta Comercial:

Data

AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA

 Nome Empresarial:

4310965360-8 4320822686-4

096/3211374

 CNPJ: 09.181.312/0001-13

RIO GRANDE DO SUL

 NIRE:

PORTO ALEGRE

A VIEIRA SERVICOS

235.100.2.1

 Nome Anterior:

 UF:

 NIRE Anterior:

Assinante(s)

CPF Nome CRC

CLAUDIO ALEX BERNARDES 069043 RSProcurador/Contador439.929.350-00

NomeCPF

ANDREA VIEIRA608.438.020-49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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Termo de Encerramento

 Fim:

01/01/2018 31/12/2018

DIARIO

1

19

08/05/2019

 Finalidade:

 Data assinatura:

Dados do Livro

 Fim:

Dados da empresa

 Nome Empresarial:

096/3211374

RIO GRANDE DO SULPORTO ALEGRE

4320822686-4

AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.181.312/0001-13

 Nome Anterior:

 CNPJ: NIRE:  NIRE Anterior:

A VIEIRA SERVICOS

4310965360-8

 UF:

235.100.2.1

Assinante(s)

CPF Nome CRC

CLAUDIO ALEX BERNARDES 069043 RSProcurador/Contador439.929.350-00

NomeCPF

ANDREA VIEIRA608.438.020-49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

A VIEIRA SERVICOS, CNPJ 09181312000113, Endereço - RUA DOM JOAO VI, 52, BAIRRO
MEDIANEIRA, PORTO ALEGRE/RS.

15 de Abril de 2020, às 10:08:21

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 0986cd7aefb4faa75ba95f0e1dc9b4c4

Certidão FALÊNCIA E CONCORDATA (0702842)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 146
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7372489       30/03/2020 30/03/2020 30/06/2020

Dados básicos:
CNPJ : 09.181.312/0001-13

Razão Social : A VIEIRA SERVIÇOS

Nome fantasia : A VIEIRA SERVIÇOS

Data de abertura : 19/10/2007

Endereço:
logradouro: RUA DOM JOÃO VI

N.º: 52 Complemento:

Bairro: MEDIANEIRA Município: PORTO ALEGRE

CEP: 90660-020 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
8-3 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação JKRYZNUTQAVHVSRQ

IBAMA - CTF/APP 30/03/2020 - 16:23:16
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7372489       30/03/2020 30/03/2020 30/06/2020

Dados básicos:
CNPJ : 09.181.312/0001-13

Razão Social : A VIEIRA SERVIÇOS

Nome fantasia : A VIEIRA SERVIÇOS

Data de abertura : 19/10/2007

Endereço:
logradouro: RUA DOM JOÃO VI

N.º: 52 Complemento:

Bairro: MEDIANEIRA Município: PORTO ALEGRE

CEP: 90660-020 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
8-3 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação JKRYZNUTQAVHVSRQ

IBAMA - CTF/APP 30/03/2020 - 16:23:16

Declaração ISENÇÃO MEIO AMBIENTE (0702863)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 160



Anexo REGISTRO DA EMPRESA (0702865)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 161



Anexo REGISTRO DA EMPRESA (0702865)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 162



Documentos Pessoais  (0702867)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 163



Documentos Pessoais  (0702867)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 164



 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ANDREA VIEIRA 
 
CPF/CNPJ: 608.438.020-49 
 
 

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 15:59:27 do dia 12/05/2020, 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: U32O120520155927 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: A VIEIRA SERVICOS 
 
CPF/CNPJ: 09.181.312/0001-13 
 
 

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 15:58:41 do dia 12/05/2020, 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: ZKBW120520155841 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/05/2020 às 16:07) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 09.181.312/0001-13.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5EBA.F3DA.092C.8426 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 12/05/2020 as 16:07:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.181.312/0001-13
Certidão nº: 10721196/2020
Expedição: 12/05/2020, às 15:57:50
Validade: 07/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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12/05/2020 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=09181312000113&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

09181312000113

Data da consulta: 12/05/2020 15:59:46
Data da última atualização: 12/05/2020 12:00:10

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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12/05/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=09181312000113&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

09181312000113

Data da consulta: 12/05/2020 16:00:09
Data da última atualização: 12/05/2020 12:00:10

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.181.312/0001-13
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
19/10/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
A VIEIRA SERVICOS 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de
escritório, exceto formulário contínuo 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
52.11-7-02 - Guarda-móveis 
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R DOM JOAO VI 

NÚMERO 
52 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
90.660-020 

BAIRRO/DISTRITO 
PORTO ALEGRE 

MUNICÍPIO 
PORTO ALEGRE 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PERFIL-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(51) 3372-4001/ (51) 3352-9838 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
19/10/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2020 às 14:59:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

33654831000136 25/07/2024

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 05445105000178 25/07/2024
BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA
GRÁFICA EIRELI

22238694000132 14/07/2022

Emitido em: 12/05/2020 15:41 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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 Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7690 IMPRESSOS DIVERSOS Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

10049 Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro Ativo

12882 Confecção Pasta - Uso Pessoal para Documento / Congresso Ativo

15725 Serigrafia - Curso / Impressão Ativo

17353 Serviço gráfico - policromia Ativo

18422 Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento Ativo

18570 Confecção Pasta - Arquivo / Processo Ativo

18724 Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope Ativo

18902 Gráfico - Impressão Etiqueta Ativo

18929 Confecção Bloco Nota Fiscal Ativo

19038 Gráfico - Confecção Talão Cheque Ativo

19275 Edição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico Ativo

25011 Gráfico - Confecção Tiquetes Ativo

25380 Gráfico - Confecção Cédula Eleitoral Ativo

Emitido em: 12/05/2020 15:45 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/05/2020 15:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/05/2020 15:43 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO FORNECEDOR (0702898)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 175



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: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 07/04/2020
Data Aplicação: 07/04/2020
Número do Processo: 0014009-63.2019 Número do Contrato: 2019NE001458
Descrição/Justificativa: Multa Moratória no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de

atraso, com base no valor global do respectivo material, limitado a 10% (dez
por cento), em razão do atraso injustificado de 21 (vinte um) dias na entrega
dos bens que constam na Nota de Empenho 2019NE001458 (0907420), com
fulcro no item 19.3 Edital de Licitações 25/2019.

Ocorrência 1:

Emitido em: 12/05/2020 15:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

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 Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.181.312/0001-13
Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 0963211374 Inscrição Municipal: 23510021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: R$ 5.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/10/2007
CNAE Primário: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

ADMINISTRATIVO
CNAE Secundário 1: 1741-9/02 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-
CNAE Secundário 2: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 3: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 4: 5211-7/02 - GUARDA-MÓVEIS
CNAE Secundário 5: 5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS
CNAE Secundário 6: 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS
CNAE Secundário 7: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE

Dados para Contato
CEP: 90.660-020
Endereço: RUA DOM JOAO VI, 52 - PORTO ALEGRE
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 33724001 Telefone: (51) 33529838
Email: PERFIL-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
608.438.020-49CPF:

Nome: ANDREA VIEIRA
Carteira de Identidade: 3057311213 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 17/11/2016 Data de Nascimento: 24/03/1970
E-mail: servicosavieira@gmail.com

Emitido em: 12/05/2020 15:44 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Linhas de Fornecimento

Materiais
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7690 - IMPRESSOS DIVERSOS
Serviços
10049 - Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro
12882 - Confecção Pasta - Uso Pessoal para Documento / Congresso
15725 - Serigrafia - Curso / Impressão
17353 - Serviço gráfico - policromia
18422 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento
18570 - Confecção Pasta - Arquivo / Processo
18724 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
18902 - Gráfico - Impressão Etiqueta
18929 - Confecção Bloco Nota Fiscal
19038 - Gráfico - Confecção Talão Cheque
19275 - Edição / Impressão Obras Públicas - Livro / Revista / Perió-dico
25011 - Gráfico - Confecção Tiquetes
25380 - Gráfico - Confecção Cédula Eleitoral

Emitido em: 12/05/2020 15:44 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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12/05/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=842871&prpCod=13123120&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 20/2020 UASG 70011

A VIEIRA SERVICOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13, 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.

Porto Alegre, 05 de Maio de 2020.

 

Fechar
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12/05/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=842871&prpCod=13123120&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 20/2020 UASG 70011

A VIEIRA SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-13, 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.

Porto Alegre, 05 de Maio de 2020.

 

Fechar
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12/05/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=842871&prpCod=13123120 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 20/2020 UASG 70011

A VIEIRA SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-13, 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.

Porto Alegre, 05 de Maio de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 20/2020 UASG 70011

ANDREA VIEIRA, como representante devidamente constituído de 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS
doravante denominado A VIEIRA SERVICOS, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 20/2020 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 20/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo A VIEIRA SERVICOS 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 20/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 20/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 20/2020 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 20/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 20/2020 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 20/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 20/2020 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. 

Porto Alegre, em 05 de Maio de 2020. 

ANDREA VIEIRA
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 20/2020 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: 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS 

05 de Maio de 2020.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 20/2020 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 20/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS

Porto Alegre, 05 de Maio de 2020.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 20/2020 UASG 70011

A VIEIRA SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-13, 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.

Porto Alegre, 05 de Maio de 2020.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 20/2020 UASG 70011

A VIEIRA SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-13, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Porto Alegre, 05 de Maio de 2020.
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Pregão Eletrônico

70011 .202020 .26676 .4833 .130791804

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00020/2020

Às 14:00 horas do dia 06 de maio 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
0000522-71.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações e condições previstas 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
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e
condições previstas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.372,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: A VIEIRA SERVICOS, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

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
14.982.467/0001-99 AUDICEU DE

SOUZA SANTOS
Sim Sim 3.000 R$ 1,1200 R$ 3.360,0000 05/05/2020

18:20:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA
GRAFICA EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 2,0000 R$ 6.000,0000 05/05/2020
12:47:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

19.296.321/0001-03 EVERPRINT
INDUSTRIA
GRAFICA EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 2,5000 R$ 7.500,0000 25/04/2020
13:00:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado 180gr,
formato aberto 25x26,5cm, 4x0 cores

08.804.604/0001-00 AVOHAI EVENTOS
LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 3,0000 R$ 9.000,0000 04/05/2020
09:08:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVICOS Sim Sim 3.000 R$ 3,0000 R$ 9.000,0000 05/05/2020
11:55:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratar serviços gráficos, incluindo o material necessário, para
confeccionar 3.000 (três mil) miniurnas em papel reciclado, com impressão colorida. As três mil (3 mil) miniurnas em
papel reciclado deverão ter corte e vinco para posterior dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida,
em alta gramatura (acima de 180g), acabamento de corte, vinco e dobra em cada impressão. As miniurnas deverão
ser confeccionadas conforme a figura no anexo I. As miniurnas deverão ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm. As
miniurnas deverão ter as bordas externas do formato aberto recortadas, de acordo com a figura 01. Todas as
miniurnas deverão ser idênticas, de igual tamanho, material e cor. O TRE-AL fornecerá a arte para a produção do
material. Prazo validade produto: 12 (doze) meses. Prazo garantia produto: 12 (doze) meses. Prazo validade proposta:
60 (sessenta) dias.

04.875.554/0001-93 GRAFICA E
EDITORA
ROSSETTO EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 3,0000 R$ 9.000,0000 05/05/2020
22:37:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
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conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos. 3.1. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 3.1.1. Item,
material, cor e quantidade: As três mil (3 mil) miniurnas em papel reciclado deverão ter corte e vinco para posterior
dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida, em alta gramatura (acima de 180g), acabamento de
corte, vinco e dobra em cada impressão. 3.1.2. As miniurnas deverão ser confeccionadas conforme a figura no anexo I.
3.1.3. As miniurnas deverão ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm. 3.1.4. As miniurnas deverão ter as bordas
externas do formato aberto recortadas, de acordo com a figura 01. 3.1.5. Todas as miniurnas deverão ser idênticas, de
igual tamanho, material e cor. 3.1.6. O TRE-AL fornecerá a arte para a produção do material.

35.337.648/0001-32 EDER CRUZ
CASTELO BRANCO

Sim Sim 3.000 R$ 3,0000 R$ 9.000,0000 06/05/2020
12:10:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos., valores oferecidos, conforme especificacao do
edital

04.532.557/0001-24 SANTANA GRAFICA,
EDITORA E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 9,0000 R$ 27.000,0000 06/05/2020
12:03:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

16.561.461/0001-73 TAVARES &
TAVARES
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 10,0000 R$ 30.000,0000 05/05/2020
16:17:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Miniurnas em papel reciclad. Deverão ter corte e vinco para posterior
dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida, em alta gramatura (acima de 180g), acabamento de
corte, vinco e dobra em cada impressão. Formato aberto de 25 cm x 26.5 cm.

10.332.271/0001-06 FIREPRINT
SERVICOS
GRAFICOS LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 10,0000 R$ 30.000,0000 06/05/2020
13:53:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Miniurnas em papel reciclado conforme Edital e seus anexos.

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA
GRAFICA LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 50,0000 R$ 150.000,0000 05/05/2020
17:14:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel
reciclado, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA
IMPRESSAO
DIGITAL E
SOLUCOES
GRAFICAS LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 500,0000 R$ 1.500.000,0000 05/05/2020
14:57:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000 17.615.848/0001-28 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 150.000,0000 30.597.675/0001-20 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 30.000,0000 16.561.461/0001-73 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 30.000,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 27.000,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 9.000,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 9.000,0000 08.804.604/0001-00 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 9.000,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 9.000,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 7.500,0000 19.296.321/0001-03 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 6.000,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 3.360,0000 14.982.467/0001-99 06/05/2020 14:00:10:750
R$ 3.370,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:03:56:263
R$ 3.359,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:04:01:530
R$ 3.358,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:07:07:127
R$ 3.357,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:07:21:860
R$ 3.400,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:07:36:230
R$ 3.350,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:07:39:863
R$ 6.000,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:09:36:317
R$ 3.349,0000 08.804.604/0001-00 06/05/2020 14:10:18:463
R$ 3.348,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:10:54:530
R$ 5.000,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:11:09:217
R$ 3.347,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:11:17:243
R$ 4.000,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:11:25:597
R$ 3.300,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:11:41:320
R$ 3.500,0000 16.561.461/0001-73 06/05/2020 14:11:46:773
R$ 3.299,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:11:54:780
R$ 3.350,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:12:00:363
R$ 3.301,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:12:10:050
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R$ 3.200,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:12:18:487
R$ 3.199,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:12:27:500
R$ 3.000,0000 09.181.312/0001-13 06/05/2020 14:12:33:280
R$ 3.223,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:12:34:007
R$ 2.999,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:12:41:780
R$ 3.098,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:12:50:623
R$ 2.998,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:12:57:197
R$ 2.997,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:13:07:223
R$ 2.995,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:13:37:553
R$ 2.994,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:13:53:547
R$ 2.993,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:14:35:083
R$ 2.999,9000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:15:02:623
R$ 2.992,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:15:03:943
R$ 2.991,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:15:58:113
R$ 2.990,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:16:00:687
R$ 3.000,0000 30.597.675/0001-20 06/05/2020 14:16:11:507
R$ 2.989,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:16:13:903
R$ 2.985,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:16:45:953
R$ 2.983,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:16:55:353
R$ 2.981,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:17:02:587
R$ 2.982,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:17:05:750
R$ 2.978,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:17:21:000
R$ 2.977,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:17:28:163
R$ 2.950,0000 30.597.675/0001-20 06/05/2020 14:17:29:377
R$ 2.945,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:17:40:853
R$ 2.943,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:17:47:650
R$ 2.940,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:17:50:090
R$ 2.938,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:17:58:320
R$ 2.980,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:17:58:473
R$ 2.700,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:18:24:283
R$ 2.930,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:18:25:387
R$ 2.545,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:18:34:313
R$ 2.690,0000 30.597.675/0001-20 06/05/2020 14:18:39:837
R$ 2.540,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:18:41:397
R$ 2.500,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:18:44:450
R$ 2.539,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:18:49:417
R$ 2.495,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:18:51:577
R$ 2.434,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:18:53:237
R$ 2.530,0000 30.597.675/0001-20 06/05/2020 14:18:54:597
R$ 2.530,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:18:55:547
R$ 2.430,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:18:59:597
R$ 2.000,0000 30.597.675/0001-20 06/05/2020 14:20:51:787
R$ 2.070,0000 04.875.554/0001-93 06/05/2020 14:21:05:570
R$ 1.683,0000 21.168.531/0001-68 06/05/2020 14:21:25:940
R$ 2.250,0000 10.332.271/0001-06 06/05/2020 14:21:26:680
R$ 2.120,0000 04.532.557/0001-24 06/05/2020 14:21:27:187
R$ 1.620,0000 35.337.648/0001-32 06/05/2020 14:24:37:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/05/2020
14:03:26 Item Aberto.

Início 1a Etapa
da Disputa
Fechada

06/05/2020
14:20:43

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
2.430,0000 e R$ 2.539,0000.

Encerrada
Disputa Fechada

06/05/2020
14:25:43 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 06/05/2020
14:25:43 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/05/2020
14:33:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF:
35.337.648/0001-32.
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Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/05/2020
14:39:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDER CRUZ CASTELO BRANCO,
CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-32.

Aceite 06/05/2020
16:10:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF:
35.337.648/0001-32, pelo melhor lance de R$ 1.620,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/05/2020
14:12:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF:
35.337.648/0001-32.

Recusa 11/05/2020
14:28:48

Recusa da proposta. Fornecedor: EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-32,
pelo melhor lance de R$ 1.620,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA, TENDO EM VISTA A
IMPOSSIBILIDADE DA EMPRESA EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO
PREGOEIRO.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/05/2020
14:28:48

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EDER CRUZ CASTELO
BRANCO, CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-32.

Recusa 11/05/2020
15:04:11

Recusa da proposta. Fornecedor: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.168.531/0001-68,
pelo melhor lance de R$ 1.683,0000. Motivo: NÃO HOUVE INTERESSE DA EMPRESA EM RESPONDER
AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT.

Recusa 11/05/2020
15:33:02

Recusa da proposta. Fornecedor: GDD EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-20,
pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: NÃO HOUVE INTERESSE DA EMPRESA EM RESPONDER
AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT.

Recusa 11/05/2020
15:55:18

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI, CNPJ/CPF:
04.875.554/0001-93, pelo melhor lance de R$ 2.070,0000. Motivo: NÃO HOUVE INTERESSE DA
EMPRESA EM RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT.

Recusa 11/05/2020
16:34:25

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.532.557/0001-24, pelo melhor lance de R$ 2.120,0000. Motivo: NÃO HOUVE INTERESSE DA
EMPRESA EM RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT.

Recusa 11/05/2020
16:55:35

Recusa da proposta. Fornecedor: FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ/CPF:
10.332.271/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2.250,0000. Motivo: NÃO HOUVE INTERESSE DA
EMPRESA EM RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT.

Etapa Fechada -
Retorno do
Julgamento

11/05/2020
16:59:05 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.

Reinício da
Disputa Fechada

11/05/2020
17:04:05 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.

Encerrada
Disputa Fechada

11/05/2020
17:09:05 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 11/05/2020
17:09:05 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/05/2020
17:17:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor A VIEIRA SERVICOS, CNPJ/CPF: 09.181.312/0001-13.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/05/2020
17:21:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A VIEIRA SERVICOS, CNPJ/CPF:
09.181.312/0001-13.

Aceite 12/05/2020
15:36:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A VIEIRA SERVICOS, CNPJ/CPF: 09.181.312/0001-13,
pelo melhor lance de R$ 3.000,0000.

Habilitado 12/05/2020
16:08:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A VIEIRA SERVICOS - CNPJ/CPF: 09.181.312/0001-
13

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 06/05/2020
14:00:29

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 06/05/2020
14:03:26

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/05/2020
14:20:43

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
2.430,0000 e R$ 2.539,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:25:42 do

dia 06/05/2020.
Sistema 06/05/2020

14:25:43
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 06/05/2020
14:25:43

O item 1 está encerrado.

Sistema 06/05/2020
14:25:43

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
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Pregoeiro 06/05/2020
14:29:14

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação
do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
14:31:21

Boa tarde sr. pregoeiro... infelizmente nosso preco final e esse mesmo, estamos a
disposicao

Pregoeiro 06/05/2020
14:33:03

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar a sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo todas as exigências do

Edital e anexos. Conforme prescreve o ato convocatório, determinamos o prazo de 02
(duas) horas para o envio.

Pregoeiro 06/05/2020
14:33:16

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, convocaremos anexo.

Sistema 06/05/2020
14:33:27

Senhor fornecedor EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-32, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/05/2020
14:39:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF:
35.337.648/0001-32, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/05/2020
14:45:15

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, conforme determina o item 3.3 do
Termo de Referência anexo do Edital, deverá V.Sª apresentar a amostra do produto, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação, para que a unidade requisitante

proceda a análise técnica do objeto apresentado.
35.337.648/0001-

32
06/05/2020
14:49:05

Boa tarde sr. pregoeira, seria possivel mos conceder 07 dias para enviar, esta AMOSTRA

Pregoeiro 06/05/2020
14:49:42

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, a amostra deverá ser encaminhada
para o seguinte endereço: RUA JOÃO GUALBERTO PEREIRA DO CARMO, 265, APTº 302,

EDIFÍCIO DEMOISELLE, BAIRRO: PONTA VERDE, CEP: 57035-270, MACEIÓ-AL, endereço à
Sra. Mônica Maciel Braga de Souza, Secretária da Escola Judiciária.

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
14:50:20

Haj visto o problema o qual o pais passa com esta pandemia.. isso dificulta, um pouco a
logistica

Pregoeiro 06/05/2020
14:50:51

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - O endereço difere do mencionado no Termo de
Referência, já que estamos em serviço de teletrabalho.

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
14:52:00

Fico no aguardo de sua reposta, desde ja nosso obrigado

Pregoeiro 06/05/2020
14:57:15

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, não será possível o aumento do prazo
do envio da amostra em virtude da regra clara do Edital. Esse prazo é inquestionável. O

período de questionamento do prazo de entrega teve o seu tempo legal para manifestação.
Este Pregoeiro como executor do Certame, precisa seguir a legalidade do Edital.

Pregoeiro 06/05/2020
14:58:03

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Caso V.Sª não consiga atender no prazo editalício,
favor responder para que possamos fazer a recusa da proposta.

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
14:59:46

Nos tira uma duvida... esta data do edital, nao estar especifica... dois dais pra enviar, ou
dois dias para estar ai ?

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
15:03:50

Sr. pregoeiro, como se trata de um pregao publico e transparente, solicito que as demais
empresa que possa enviar as amostra. fica publico a postagens com a data que as demais

concorrente enviou para este tribunal.
Pregoeiro 06/05/2020

15:04:58
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, um momento.

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
15:07:43

Obrigado...

Pregoeiro 06/05/2020
15:12:32

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, De forma a dirimir qualquer dúvida,
fizemos contato telefônico com o Gestor Contratual e elaborador do Termo de Referência,
onde fui informado que a amostra do material é somente após o recebimento da Nota de
Empenho, portanto, peço que aguarde a análise técnica da proposta apresentada com a

ressalva do prazo de envio por V.Sª solicitado.
35.337.648/0001-

32
06/05/2020
15:14:33

Sr. pregoeiro. agradecemos muito seu empenho.. em fazer este esclarecimento e estamos
a disposicao

Pregoeiro 06/05/2020
15:41:03

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Solicitei junto à unidade requisitante a análise técnica da
proposta apresentada pela Empresa Eder Cruz Castelo Branco. Peço a gentileza que

aguardem. Obrigado.
Pregoeiro 06/05/2020

16:08:06
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor
do despacho proferido pela unidade requisitante: ..."Em análise à proposta apresentada
pela Empresa Eder Cruz Castelo Branco, evento 0699256, informo que a mesma atende
aos requisitos previstos, tendo em vista a empresa especificar, na descrição da proposta,

que está de acordo com as especificações ...
Pregoeiro 06/05/2020

16:08:33
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - ... e condições previstas no edital e seus anexos.
Quanto à solicitação de dilação do prazo para envio da amostra, em razão da pandemia

covid19, esta gestora não vê óbices ao atendimento. ..."
Pregoeiro 06/05/2020

16:09:15
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, passaremos para a fase de aceitação

da proposta apresentada.
35.337.648/0001-

32
06/05/2020
16:10:24

Ok. Obrigado!

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
16:37:50

Ok. sr. pregoeiro, estamos conectados

Pregoeiro 06/05/2020
17:14:15

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, na presente fase, habilitação, foi
identificado uma inconsistência no cadastramento de fornecedores de V.Sª. Trata-se de
impedimentos indiretos com a Empresa Work Distribuidora e Serviços esta impedida de

licitar com a União, bem como, a Empresa New Graph Serviços, com o mesmo
impedimento.
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Pregoeiro 06/05/2020
17:14:46

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - O Edital do Pregão 20/2020, trata a questão da
seguinte forma: 8.2.1. 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.
Pregoeiro 06/05/2020

17:15:48
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Pelo exposto, apesar do diligenciamento que será
realizado por este subscritor, gostaria de se pronunciar ou apresentar documentos que

atestem sua idoneidade ?
Pregoeiro 06/05/2020

17:23:03
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
35.337.648/0001-

32
06/05/2020
17:23:45

Boa tarde sr. pregoeiro, peco a sua gentileza, de fazer nova pesquisa... em relacao a
empresa citada, a mesma a mais de 04 anos que nao faco parte do contrato social.

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
17:24:37

a disposciao

35.337.648/0001-
32

06/05/2020
17:28:10

Pediria novamente a sua gentileza, que consultasse o acordao numero 22218/2011
primeira camara do TCU.. obrigado

Pregoeiro 06/05/2020
17:29:49

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Agradeço o pronunciamento de V.Sª, considerando o
item 8.2.1 do Edital, procederemos as pertinentes diligências, com o resultado para o dia

11/05/2020, às 14 horas.
35.337.648/0001-

32
06/05/2020
17:30:45

Estamos a disposicao para qualquer esclarecimento. obriado

Pregoeiro 06/05/2020
17:32:25

Srs(as) Licitantes, boa tarde. A sessão eletrônica será suspensa, retornando no dia
11/05/2020, às 14 horas, para os procedimentos pertinentes às diligências da Empresa

Eder Cruz Castelo Branco. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 11/05/2020

14:02:46
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 11/05/2020
14:04:08

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. Conforme a determinação
do Edital e da Legislação do Pregão Eletrônico, informamos:

Pregoeiro 11/05/2020
14:04:36

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - A Empresa EDER CRUZ CASTELO BRANCO, possui o
mesmo Dirigente para a Empresa NEW GRAPH - SERVICOS, DISTRIBUIDORA & COMERCIO

EIRELI (CNPJ 28.634.352/0001-18), com registro ATIVO para as duas empresas,
constando o mesmo endereço residencial do Dirigente.

Pregoeiro 11/05/2020
14:05:17

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Verificamos que a Empresa NEW GRAPH - SERVICOS,
DISTRIBUIDORA & COMERCIO EIRELI - CNPJ 28.634.352/0001-18, encontra-se impedida

de contratar com a União, sendo registrada a primeira sanção com prazo inicial:
07/11/2017 e prazo final: 06/11/2022; a segunda sanção com prazo inicial: 07/02/2018 e

prazo final: 06/02/2023; ...
Pregoeiro 11/05/2020

14:05:32
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - ... a terceira sanção com prazo inicial: 23/11/2018 e

prazo final: 23/11/2021 e a última sanção com prazo inicial: 19/12/2018 e prazo final:
18/06/2020, cujo o nome do Dirigente registra o do Sr. Eder Cruz Castelo Branco.

Pregoeiro 11/05/2020
14:06:28

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Acrescento que o nível de
credenciamento/fornecimento é o mesmo para as duas empresas. Pelo exposto, favor

encaminhar documentos que comprovem a inatividade e a exclusão do nome de V.Sª como
dirigente da empresa NEW GRAPH - SERVICOS, DISTRIBUIDORA & COMERCIO EIRELI,

aguardo no prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro 11/05/2020

14:06:51
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, aguardo o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 11/05/2020
14:07:17

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Deixando de apresentar no prazo determinado,
improrrogável, recusaremos sua proposta.

Pregoeiro 11/05/2020
14:11:47

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Iremos convocar anexo. Deixando de apresentar no
prazo determinado, improrrogável, recusaremos sua proposta.

Sistema 11/05/2020
14:12:01

Senhor fornecedor EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-32, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

35.337.648/0001-
32

11/05/2020
14:18:16

Boa tarde sr. pregoeiro

Pregoeiro 11/05/2020
14:19:16

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Boa tarde.

Pregoeiro 11/05/2020
14:22:20

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

35.337.648/0001-
32

11/05/2020
14:24:14

Boa tarde documentacao encontra-se com o contador. porem como decreto do governo
devido a pandemina... escritorio e outros nao podem ser aberto. diante da sua solicitacao

nao temos como enviar a documentacao. obrigado.
35.337.648/0001-

32
11/05/2020
14:25:19

dainte do exposto fica a seu criterio em convocar a outra empresa. obrigado

Pregoeiro 11/05/2020
14:27:07

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Mediante a informação de V.Sª, iremos recusar a sua
proposta. Agradeço a sua participação.

Sistema 11/05/2020
14:28:48

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 11/05/2020
14:29:41

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação
do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?

Pregoeiro 11/05/2020
14:32:52

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação
do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?

Pregoeiro 11/05/2020
14:35:49

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 11/05/2020 Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
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14:45:00 pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

14:47:44
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de
quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao
término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta

será recusada.
Pregoeiro 11/05/2020

15:03:19
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª, iremos

recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 11/05/2020

15:05:16
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação
do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?

Pregoeiro 11/05/2020
15:12:31

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação
do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?

Pregoeiro 11/05/2020
15:14:47

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 11/05/2020
15:18:16

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 11/05/2020
15:19:02

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de

quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao
término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta

será recusada.
Pregoeiro 11/05/2020

15:32:23
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª, iremos

recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 11/05/2020

15:33:47
Para GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a
Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor

proposta?
Pregoeiro 11/05/2020

15:36:43
Para GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a
Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor

proposta?
Pregoeiro 11/05/2020

15:36:54
Para GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

15:43:19
Para GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

15:44:10
Para GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de

quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao
término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta

será recusada.
Pregoeiro 11/05/2020

15:54:44
Para GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª,

iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 11/05/2020

16:13:11
Para SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Considerando a Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é
a sua melhor proposta?

Pregoeiro 11/05/2020
16:18:24

Para SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Considerando a Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é

a sua melhor proposta?
Pregoeiro 11/05/2020

16:18:34
Para SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos

aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

16:21:24
Para SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder,

observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da
inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos

para resposta, ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse
e sua proposta será recusada.

Pregoeiro 11/05/2020
16:31:24

Para SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 11/05/2020
16:33:47

Para SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, diante do silêncio
de V.Sª, iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 11/05/2020
16:34:49

Para FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a
Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor

proposta?
Pregoeiro 11/05/2020

16:36:59
Para FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

16:40:54
Para FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

16:43:10
Para FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de
quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao
término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta

será recusada.
Pregoeiro 11/05/2020

16:44:52
Para FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 11/05/2020

16:55:08
Para FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª,

iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 11/05/2020

16:59:05
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes

lances: R$ 3.000,0000 R$ 3.349,0000 R$ 3.360,0000, poderá enviar um lance único e
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fechado até às 17:04:04 do dia 11/05/2020.
Sistema 11/05/2020

17:04:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 11/05/2020

17:04:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.349,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 11/05/2020

17:04:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.360,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Pregoeiro 11/05/2020

17:04:05
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 3.500,0000 R$ 7.500,0000 R$ 1.500.000,0000, poderá enviar um lance único e

fechado até às 17:09:05 do dia 11/05/2020.
Sistema 11/05/2020

17:09:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.500,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 11/05/2020

17:09:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 11/05/2020

17:09:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 7.500,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 11/05/2020

17:09:05
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 11/05/2020
17:09:05

O item 1 está encerrado.

Sistema 11/05/2020
17:09:05

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 11/05/2020

17:10:21
Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação do Pregão

Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?
Pregoeiro 11/05/2020

17:11:34
Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 11/05/2020
17:11:52

Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a Legislação do Pregão
Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: é a sua melhor proposta?

09.181.312/0001-
13

11/05/2020
17:13:10

Sr. Pregoeiro, um momento por favor, estamos verificando.

Pregoeiro 11/05/2020
17:15:27

Para A VIEIRA SERVICOS - Agradeço.

09.181.312/0001-
13

11/05/2020
17:16:11

Sr. Pregoeiro, tendo em vista os custos com produção e envio do material, estamos no
nosso menor valor.

Pregoeiro 11/05/2020
17:17:00

Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar a sua proposta
devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo todas as exigências do Edital e

anexos.
09.181.312/0001-

13
11/05/2020
17:17:37

Ok.

Pregoeiro 11/05/2020
17:17:38

Para A VIEIRA SERVICOS - Convocaremos anexo.

Sistema 11/05/2020
17:17:48

Senhor fornecedor A VIEIRA SERVICOS, CNPJ/CPF: 09.181.312/0001-13, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 11/05/2020
17:21:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A VIEIRA SERVICOS, CNPJ/CPF: 09.181.312/0001-13,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/05/2020
17:21:06

Para A VIEIRA SERVICOS - Tendo em vista o encerramento do horário do expediente
comercial, V.Sª pode informar se a proposta será encaminhada até o término do horário

comercial?
Pregoeiro 11/05/2020

17:21:35
Para A VIEIRA SERVICOS - Ou necessitará de duas (02) conforme estabelecido no Edital?

Pregoeiro 11/05/2020
17:23:21

Para A VIEIRA SERVICOS - Ou necessitará de duas (02) horas, conforme estabelecido no
Edital?

09.181.312/0001-
13

11/05/2020
17:23:24

Já anexamos, tudo certo?

Pregoeiro 11/05/2020
17:27:33

Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, suspenderemos a sessão eletrônica para que a
unidade técnica proceda à análise da proposta apresentada por V.Sª. Retornaremos,

amanhã, dia 12/05/2020, às 14:00 horas.
Pregoeiro 11/05/2020

17:28:45
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a presente sessão eletrônica, retornando,

amanhã, dia 12/05/2020, às 14 horas, para que a unidade requisitante proceda à análise
técnica da proposta apresentada pela Empresa A Vieira Serviços. Agradeço a participação

de todos.
Pregoeiro 12/05/2020

14:00:54
Srs(as) Licitantes,boa tarde.Informo que a presente sessão será suspensa, retornando,

hoje, às 15:30 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 12/05/2020

15:33:11
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 12/05/2020
15:34:51

Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do despacho
proferido pela unidade requisitante quando da análise técnica da proposta apresentada por

V.Sª: ..."Em análise á proposta apresentada pela Empresa A Vieira Serviços, evento
0702033, informo que a mesma ATENDE aos requisitos previstos no Edital do Pregão

Eletrônico nº 20/2020. ..."
Pregoeiro 12/05/2020

15:35:33
Para A VIEIRA SERVICOS - Sr(a) Licitante, passaremos para a fase de aceitação da

proposta apresentada.
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Sistema 12/05/2020
16:08:49

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 12/05/2020
16:09:16

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/05/2020 às 16:49:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

06/05/2020
17:35:00

Previsão de Reabertura: 11/05/2020 14:00:00.  Motivo: Verificação das diligências quanto aos
impedimentos indiretos da Empresa Eder Cruz Castelo Branco

Reativado 11/05/2020
14:02:08

Suspensão
Administrativa

11/05/2020
17:34:00

Previsão de Reabertura: 12/05/2020 14:00:00.  Motivo: ANÁLISE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA A VIEIRA SERVIÇOS.

Reativado 12/05/2020
14:00:00

Abertura de Prazo 12/05/2020
16:08:49 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

12/05/2020
16:09:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/05/2020 às 16:49:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:51 horas do dia 12 de maio de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00020/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Gráfico - Confecção Selo / Convite /
Impressos / CertificadoEnvelope

Unidade 3000 R$
3.372,0000

R$
1,0000

R$
3.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratar serviços gráficos, incluindo o material necessário, para confeccionar 3.000
(três mil) miniurnas em papel reciclado, com impressão colorida. As três mil (3 mil) miniurnas em papel reciclado deverão ter corte e
vinco para posterior dobradura e montagem final. A impressão deverá ser colorida, em alta gramatura (acima de 180g), acabamento
de corte, vinco e dobra em cada impressão. As miniurnas deverão ser confeccionadas conforme a figura no anexo I. As miniurnas
deverão ter formato aberto de 25 cm x 26.5 cm. As miniurnas deverão ter as bordas externas do formato aberto recortadas, de
acordo com a figura 01. Todas as miniurnas deverão ser idênticas, de igual tamanho, material e cor. O TRE-AL fornecerá a arte para a
produção do material. Prazo validade produto: 12 (doze) meses. Prazo garantia produto: 12 (doze) meses. Prazo validade proposta:
60 (sessenta) dias.

Total do Fornecedor: R$
3.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
3.000,0000

(*) 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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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
09181312

Título:
A VIEIRA SERVICOS

Situação:
Adimplente

Data/Hora da pesquisa:
12/05/2020 15:55

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00020/2020 

Às 16:52 horas do dia 12 de maio de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00020/2020, referente ao
Processo nº 0000522-71.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.372,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: A VIEIRA SERVICOS , pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/05/2020
16:52:51

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A VIEIRA SERVICOS, CNPJ/CPF:
09.181.312/0001-13, Melhor lance: R$ 3.000,0000

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 3207 - 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  0699146

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 0702151 

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: 0702829

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

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

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0702873

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0702909

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0702905

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1
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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

CNJ - 0702872

PORTAL DA TRANSPAÊNCIA - 0702883 E 0702877

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   0702870 E 0702871

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  0702906

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

VIII – Procedimentos Finais    

Informação 3207 (0702913)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 201



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

X  0702911

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: 0702032

Resultado Fornecedor: 0702907

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 12/05/2020, às 17:49, 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
0702913 e o código CRC 2618A4EC.
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PROCESSO : 0000522-71.2020.6.02.8502
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 20/2020. MINIURNAS

 

Parecer nº 881 / 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 20/2020, objetivando a
contratação de serviços gráficos para confeccionar miniurnas
em papel reciclado,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0687221).

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 (0702913).

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

0688014

0688028

 

 

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 0702906

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0702911

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 0702913

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

 

0702032

 

0702829

0702909

0702871
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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
20/2020 e subsequente contratação da empresa A VIEIRA
SERVIÇOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13, para   confecção de
miniurnas em papel reciclado, conforme   proposta contida no
evento 0702032, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 12/05/2020, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/05/2020, às 19:11, 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
0702944 e o código CRC 2FC85E86.

0000522-71.2020.6.02.8502 0702944v7

Parecer 881 (0702944)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 204



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando a contratação de

serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0687221).

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 881 (0702944), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/05/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703009 e o código CRC AD85D9C9.

0000522-71.2020.6.02.8502 0703009v1
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PROCESSO : 0000522-71.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação. Serviços gráficos. Confecção de miniurnas em papel reciclado.

 

Decisão nº 1340 / 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 881 (0702944), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 20/2020, cujo
objeto é a contratação de serviços gráficos para confecção de
miniurnas eletrônicas em papel reciclado, conforme requisição
promovida pela Escola Judiciária Eleitoral - EJE deste Tribunal e de
acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital
(0687221), adjudicado à empresa A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13, perfazendo um valor total de
R$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0702906), mais o Termo de
Adjudicação (0702911).

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 13/05/2020, às 18:16, 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
0703591 e o código CRC 51781955.
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14/05/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=842871&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2020

Às 09:00 horas do dia 14 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 0000522-
71.2020, Pregão nº 00020/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e
condições previstas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.372,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: A VIEIRA SERVICOS , pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/05/2020
16:52:51 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A VIEIRA SERVICOS,

CNPJ/CPF: 09.181.312/0001-13, Melhor lance: R$ 3.000,0000

Homologado 14/05/2020
09:00:26

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Fim do documento

Termo Homologação PE 20/2020 (0703798)         SEI 0000522-71.2020.6.02.8502 / pg. 207



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

 

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 12:43, 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
0703807 e o código CRC CA00CB3B.

0000522-71.2020.6.02.8502 0703807v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0703807).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/05/2020, às 13:22, 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
0703962 e o código CRC DB279D5E.

0000522-71.2020.6.02.8502 0703962v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 15/05/2020, às 11:18,
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 11:20, 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
0704098 e o código CRC 07E186E6.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 357/20 (0704098).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/05/2020, às 10:41, 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
0704100 e o código CRC 909DEDCC.
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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 11:18,
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
0704731 e o código CRC 7F9FF051.
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor.
Cópia à Sra. Secretária da EJE, para

acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 14:26, 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
0705506 e o código CRC 59059959.
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E-mail - 0705541

Data de Envio: 
  18/05/2020 15:01:42

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    servicosavieira@gmail.com

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000357 PROC. SEI Nº 0000522-71.2020.6.02.8502

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_0704098.html
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Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

[almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000357 PROC. SEI Nº 0000522-71.2020.6.02.8502
2 mensagens

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 19 de maio de 2020 14:37
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

Boa tarde.
Acusamos nesta data o recebimento da nota de empenho.

Paulo.
Atenciosamente,
A. Vieira Serviços 
Telefone: 51 - 3377-7884
Rua: Dom João VI, 52 - Medianeira 
Porto Alegre/RS - CEP: 90660-020

Em seg., 18 de mai. de 2020 às 15:01, 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.
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Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp) 

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 19 de maio de 2020 14:37
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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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 18:07:56
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5858080
   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

12651640 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 20-2020 -A
VIEIRA SERVICOS.rtf

f08d88bb355d71ce
e984aa342aea3b44 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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21/05/2020 08:54 - As mensagens e chamadas desta conversa estão protegidas com a
criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informações.
21/05/2020 08:54 - Paulo Gráfica A VIEIRA: Bom dia.
21/05/2020 08:57 - Paulo Gráfica A VIEIRA: Quem fala aqui é o Paulo da gráfica A
Vieira e estamos providenciando as amostras da miniurnas precisamos de algumas 
informações, pode  ser? primeiro precisamos o logotipo da EJE/AL,para ser 
colocada na urna, pois o que  está no edital esta em baixa resolução, preciso 
saber quantas amostras da miniurnas você precisa, e qual o endereço da entrega 
das amostras é o que está no edital? Fico no seu retorno o mais breve possível. 
Muito obrigado Paulo
21/05/2020 09:00 - Luciana Wander: Bom dia!
21/05/2020 09:01 - Luciana Wander: Irei te enviar o contato da gestora do 
contrato.
21/05/2020 09:02 - Luciana Wander: O endereço para a entrega das amostras vc 
poderá combinar com a própria gestora.
21/05/2020 09:02 - Luciana Wander:  Monica Tre.vcf (arquivo anexado)
21/05/2020 09:04 - Luciana Wander: Porém, o endereço para entrega da mercadoria 
completa é o que consta no corpo do e-mail enviado junto com a NE. O endereço do
Almoxarifado.
21/05/2020 09:05 - Luciana Wander: Por favor, confirme o recebimento destas 
informações.
21/05/2020 09:06 - Luciana Wander: Posso ajudar em mais alguma coisa?
21/05/2020 09:07 - Paulo Gráfica A VIEIRA: Ok Muito Obrigado.
21/05/2020 09:07 - Luciana Wander: Estamos à disposição. Obrigada pelo contato.
Tenha um ótimo dia!
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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 maio de 2020.
 
À unidade gestora para ciência da conversa com o

fornecedor, eventos 0707707 e 0707720.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/05/2020, às 15:14, 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
0707725 e o código CRC 1B78E3AD.

0000522-71.2020.6.02.8502 0707725v1
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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
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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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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ENVIO DA ARTE - MINURNAS EM PAPEL RECICLADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020
2 mensagens

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 21 de maio de 2020 17:10
Para: "servicosavieira@gmail.com" <servicosavieira@gmail.com>

Senhor Paulo,

Encaminho no anexo, a arte das miniurnas em papel reciclado, em CDR, referente ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020, tendo em vista
o envio da NOTA DE EMPENHO 2020NE000357 à empresa A VIEIRA SERVIÇOS, constante  no Processo SEI Nº 0000522-71.2020.6.02.8502.

Gostaria que fosse confirmado o recebimento!

Atenciosamente.

Mônica Maciel

Livre de vírus. www.avast.com.

URNINHA ELETRÔNICA - CURVAS.cdr
4962K

A VIEIRA SERVIÇOS <servicosavieira@gmail.com> 21 de maio de 2020 17:11
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Arte recebida

OK!

Atenciosamente,

Vladimir Rico
Arte Final

A. Vieira Serviços 
Telefone: 51 - 3377-7884
Rua: Dom João VI, 52 - Medianeira 
Porto Alegre/RS - CEP: 90660-020

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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