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

 

Memorando nº 923 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 10 de outubro de 2019.

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO ELETRÔNICO
- AQUISIÇÃO IMEDIATA - ELEIÇÕES 2020

 

Senhor Secretário,

 

Através do presente , inciamos o procedimento de aquisição de material de Expediente
para as Eleições de 2020.

A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE CONSUMO -
EXPEDIENTE (0633251).

A opção por aquisição direta tem por escopo a diminuição de custos e maior agilidade
quanto ao recebimento dos produtos contratados.

Fazemos remessa, para ulterior deliberação.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/01/2020, às 18:27, 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
0606701 e o código CRC 19C95549.

0008795-27.2019.6.02.8000 0606701v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente conforme
especificações discriminadas no anexo I.

 

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2020.

A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE CONSUMO -
EXPEDIENTE (0633251).

 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com as
especificações do Anexo. Caso necessário (vide item 9 desse Termo de Referência) o
pregoeiro solicitará amostras do material.

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2020, tipo menor preço por ITEM, com Aquisição
imediata.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

5.2 –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.

5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
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endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (trinta) dias corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e
entre 8 e 16 horas às sextas–feiras

 

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic
já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas
pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do
pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de Análise
Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o
bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se
destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-
se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em
licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data
da realização do pregão.
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2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.

- Informação da marca, modelo do material testado.

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas
estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não
apresentaram rachaduras no corpo plástico.

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da
caneta durante os testes.

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.

- Metragem de escrita produzida durante os testes.

- Conclusão.

 

10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/01/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606705 e o código CRC A9F753EE.

0008795-27.2019.6.02.8000 0606705v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS E LOTES

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de
tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da
entrega.  Vide condições no item 09 do Termo de Referência.

UNIDADE 25.000

2
COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA não tóxica, para colagem de
papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada,
contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da
data de entrega.

UNIDADE 3.000

3
FITA ADESIVA  transparente, medindo aproximadamente 50 mm X 50 m,
com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17
meses a partir da entrega.

UNIDADE 2.500

4 ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL, atóxica. UNIDADE 2.000

5

LUVA DE LÁTEX,  descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha
natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó
bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento
obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas obrigatoriamente em caixas
de papelão. Validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega.

CAIXA 100

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/01/2020, às 18:43, 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
0606706 e o código CRC 7F853EB8.

0008795-27.2019.6.02.8000 0606706v29
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Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de
tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da
entrega.  Vide condições no item 09 do Termo de Referência.

UNIDADE 26.000

2
COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA não tóxica, para colagem de
papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada,
contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da
data de entrega.

UNIDADE 7.000

3
FITA ADESIVA  transparente, medindo aproximadamente 50 mm X 50 m,
com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17
meses a partir da entrega.

UNIDADE 3.500

4 ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL, atóxica. UNIDADE 7.000

5

LUVA DE LÁTEX,  descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha
natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó
bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento
obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas obrigatoriamente em caixas
de papelão. Validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega.

CAIXA
200

 

6 PINCEL ATOMICO, MARCADOR PERMANENTE, COR AZUL UNIDADE 2.000

7 RÉGUA  em poliestireno 20cm, transparente, sem  apresentar manchas ou
irregularidades UNIDADE 2.000

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/01/2020, às 19:49, 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
0645969 e o código CRC 9FB86D8C.

0008795-27.2019.6.02.8000 0645969v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao pleito

constante no Termo de Referência SEALMOX (0606705), no
Memorando (0606701), e no Anexo (0606706), referentes à
aquisição de material de expediente para às eleições 2020,
pedindo-lhe vênia, para que se dê apenas ciência à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, tendo em vista a
natureza da aquisição e a expertise da unidade demandante, e,
considerando-se que a despesa está prevista no planejamento
das eleições.  

Nesse sentido, pondera-se para que seja dada
sequência à instrução, mediante a prévia estimativa da
despesa, a cargo da SEIC.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/01/2020, às 19:32, 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
0646787 e o código CRC AA81E039.

0008795-27.2019.6.02.8000 0646787v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2020.
Em aditamento ao Despacho GSAD 0646787,

solicito considerar o Anexo Ùnico Revisado (0645969), como
integrante do TR (0606705) que instruirá a cotação de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/01/2020, às 19:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646948 e o código CRC DDB970D3.

0008795-27.2019.6.02.8000 0646948v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2020.
 
Considerando o Termo de Referência apresentado

no evento SEI nº 0606705, por meio do Memorando nº
923/2019 (0606701), cujo objeto é a aquisição de material de
consumo - expediente, para as Eleições Municipais de
2020, encaminho os presentes autos eletrônicos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE, para análise
e continuidade do feito.

 
Outrossim, a gestão contratual sugere que o

presente procedimento seja direcionado à SEIC, para a prévia
estimativa de despesa.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/01/2020, às 08:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0647223 e o código CRC 6A56D3CE.

0008795-27.2019.6.02.8000 0647223v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
À SEALMOX.
 
Senhora Chefe de Seção,
 
Tendo em vista a deliberação da última reunião da

Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE,
retorno os presentes autos a esta Unidade para solicitar a
inclusão neste processo, da memória de cálculo utilizada para
se determinar as quantidades de itens apresentadas no Anexo
Único Revisado (0645969), referente ao Termo de Referência
SEALMOX (0606705), que trata da aquisição de material de
expediente para às eleições 2020. 

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/02/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652482 e o código CRC 22559ABC.

0008795-27.2019.6.02.8000 0652482v1
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INFORMAÇÃO Nº 723 - CPPE

Informo que em reunião da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, que teve lugar no dia 11/02/2020, às
15h45, cuja ata encontra-se em processo de elaboração, deliberou-se
no sentido de que todos os gestores das contratações deveriam
adequar, se necessário, os referidos termos de referência ao
quantitativo de 5.900 seções eleitorais, número que será utilizado
como padrão para as eleições de 2020, haja vista que o TSE já
deliberou no sentido de que não há urnas suficientes em todos os
Tribunais, havendo necessidade de redimensionamento.

Informo ainda que a comissão deliberou pela aprovaçao
do Termo de Referência de evento 0606705 e a respectiva devolução
dos autos ao gestor contratual para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 12/02/2020, às 13:18, 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
0655841 e o código CRC 2F38DD5F.

0008795-27.2019.6.02.8000 0655841v3
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
À SEALMOX, para ciência da Informação 723, da

AGE (0655841), e revisar o TR, considerando os novos
parâmetros, tendo em conta ainda a necessidade de se incluir
a respectiva memória de cálculo (0652482).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656555 e o código CRC FD433FE4.

0008795-27.2019.6.02.8000 0656555v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.

Senhor Secretário,

 

Segue TR  (0671102)  e anexo único (0671106),  de aquisição de material de
Expediente para as Eleições de 2020.

A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE CONSUMO -
EXPEDIENTE (0633251).

Como base de cálculo foram consideradas 5.900 seções eleitorais, 1.450 mesas
receptoras e 1.036 locais de votação.

Para o item caneta, 3 unidades por cada local acima;

Para os itens pasta aba, cola e almofada de carimbo, 1 unidade para cada seção
eleitoral;

Para os itens pincel, fita e régua, 1 ou 2 unidades por local de votação;

Papel A4: quantidade adquirida em 2018.

Etiquetas: demanda da STI.

A opção por aquisição direta tem por escopo a diminuição de custos e maior agilidade
quanto ao recebimento dos produtos contratados.

Fazemos remessa, para ulterior deliberação.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671101 e o código CRC 78D79627.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente conforme
especificações discriminadas no anexo ÚNICO. (0671106)

 

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2020.

A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de expediente, e está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE
CONSUMO - EXPEDIENTE (0633251). Sugerimos que a aquisição ocorra através de
pregão eletrônico, por item, com aquisição imediata. A base de cáculo utilizada
consta da programação de despesas - orçamento de pleitos eleitorais 2020,
SEI 0536140. Os cálculos foram readequados ao montante de 5.900 Seções Eleitorais.
Foram considerados, ainda, 1.450 Seções de Mesas receptoras de votos e 1.036
Locais de votação.

 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com as
especificações do Anexo. Caso necessário (vide item 9 desse Termo de Referência) o
pregoeiro solicitará amostras do material.

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2020, tipo menor preço por ITEM, com Aquisição
imediata.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

5.2 –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
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vigente.

5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (trinta) dias corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e
entre 8 e 16 horas às sextas–feiras

 

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic
já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas
pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do
pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de Análise
Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o
bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se
destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-
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se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em
licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data
da realização do pregão.

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.

- Informação da marca, modelo do material testado.

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas
estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não
apresentaram rachaduras no corpo plástico.

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da
caneta durante os testes.

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.

- Metragem de escrita produzida durante os testes.

- Conclusão.

 

10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671102 e o código CRC 0F349472.

0008795-27.2019.6.02.8000 0671102v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de
tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da
entrega.  Vide condições no item 09 do Termo de Referência.

UNIDADE 21.000

2
COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA não tóxica, para colagem de
papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada,
contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da
data de entrega.

UNIDADE 6.000

3
FITA ADESIVA  transparente, medindo aproximadamente 50 mm X 50 m,
com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17
meses a partir da entrega.

UNIDADE 2.500

4 ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL, atóxica. UNIDADE 6.000

5

PAPEL A4, RECICLADO , 75G/M², 100% reciclado, não clorado, 210
X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de
tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco, composto de no mínimo 70%
de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em
papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma
deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de
até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto
impressa na caixa/embalagem. 

RESMA

 

3.200

 

6
PINCEL ATOMICO 1100 - P, marcador permanente, ponta chanfrada,
cor azul, Escrita grossa, Recarregável, Tinta a base de álcool. Embalados
em caixas com 12 unidades.

UNIDADE 1.500

7 RÉGUA  em poliestireno 20cm, transparente, sem  apresentar manchas
ou irregularidades. UNIDADE

 

2.000

 

8
PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX , tamanho ofício, com
abas e elástico, lisa, na cor preta, reforçada com ilhós, certificação inmetro,
gramatura 250g/m2

UNIDADE 6.000
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9
ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA, no formato de 25,4 x 63,5 mm,
aprox. 30 etiquetas por folha, caixa com 300 etiquetas,
totalizando 7.500 etiquetas.

CAIXA 25

10
ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamnho A4/CARTA, no formato 31 x 17 mm,  96
etiquetas por folha, caixa com 25 folhas, totalizando 31.200
etiquetas.

CAIXA 13

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 17:53, 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
0671106 e o código CRC F9D5797F.

0008795-27.2019.6.02.8000 0671106v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À Diretoria-Geral e à CPPE
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à deliberação superior de Vossa Senhoria o

Termo de Referência para aquisição de material de expediente,
reformulado em atenção à Informação 723 da CPPE (0655841).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2020, às 21:28, 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
0672014 e o código CRC FF18E648.

0008795-27.2019.6.02.8000 0672014v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Atesto ciência acerca do contéudo do Despacho

GSAD 0672014, o qual reporta a esta Diretoria as
modificações efetivadas no Termo de Referência para
aquisição de material de expediente, reformulado em atenção
à Informação 723 da CPPE (0655841).

 
Retorne-se o procedimento à Secretaria de

Administração, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/03/2020, às 15:28, 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
0672645 e o código CRC B5CF0066.

0008795-27.2019.6.02.8000 0672645v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
 
À COMAP para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673529 e o código CRC E036ED29.

0008795-27.2019.6.02.8000 0673529v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, a pedido.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/03/2020, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673737 e o código CRC 514CF8D1.

0008795-27.2019.6.02.8000 0673737v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
Srª Coordenadora,
 
Segue ANEXO ÚNICO REVISADO 0673842, após

alterações nos quantitativos dos itens cola e almofada para
carimbo.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/03/2020, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673822 e o código CRC 8E2E5CCC.

0008795-27.2019.6.02.8000 0673822v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de
tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da
entrega.  Vide condições no item 09 do Termo de Referência.

UNIDADE 21.000

2
COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA não tóxica, para colagem de
papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada,
contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da
data de entrega.

UNIDADE 2.500

3
FITA ADESIVA  transparente, medindo aproximadamente 50 mm X 50 m,
com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17
meses a partir da entrega.

UNIDADE 2.500

4 ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL, atóxica. UNIDADE 1.500

5

PAPEL A4, RECICLADO , 75G/M², 100% reciclado, não clorado, 210
X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de
tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco, composto de no mínimo 70%
de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em
papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma
deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de
até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto
impressa na caixa/embalagem. 

RESMA

 

3.200

 

6
PINCEL ATOMICO 1100 - P, marcador permanente, ponta chanfrada,
cor azul, Escrita grossa, Recarregável, Tinta a base de álcool. Embalados
em caixas com 12 unidades.

UNIDADE 1.500

7 RÉGUA  em poliestireno 20cm, transparente, sem  apresentar manchas
ou irregularidades. UNIDADE

 

2.000

 

8
PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX , tamanho ofício, com
abas e elástico, lisa, na cor preta, reforçada com ilhós, certificação inmetro,
gramatura 250g/m2

UNIDADE 6.000
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9
ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA, no formato de 25,4 x 63,5 mm,
aprox. 30 etiquetas por folha, caixa com 300 etiquetas,
totalizando 7.500 etiquetas.

CAIXA 25

10
ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamnho A4/CARTA, no formato 31 x 17 mm,  96
etiquetas por folha, caixa com 25 folhas, totalizando 31.200
etiquetas.

CAIXA
13

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/03/2020, às 10:35, 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
0673842 e o código CRC FD768F0A.

0008795-27.2019.6.02.8000 0673842v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0673529, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017, atentando-se ao fato de que o anexo a ser considerado é
o do evento 0673842.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/03/2020, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673912 e o código CRC E48F48E0.

0008795-27.2019.6.02.8000 0673912v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL R$ 0,65

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,55

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XII REGIÃO - CRQ-XII Data: 12/03/2020 09:00

Relatór io gerado no dia 27/03/2020 19:38:15  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0008795-27.2019.6.02.8000 - Material de Expediente Eleições 2020

Pesquisa realizada entre 27/03/2020 19:12:35 e 27/03/2020 19:37:36

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 4 21.000 Unidades 0,65 R$ 13.650,00

2) COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA 4 2.500 Unidades 1,07 R$ 2.675,00

3) FITA ADESIVA transparente 6 2.500 Unidades 4,35 R$ 10.875,00

4) ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03 3 1.500 Unidades 8,77 R$ 13.155,00

5) PAPEL A4, RECICLADO 4 3.200 Resmas 22,03 R$ 70.496,00

6) PINCEL ATOMICO 1100 - P 1 1.500 Unidades 4,11 R$ 6.165,00

7) RÉGUA em poliestireno 20cm 7 2.000 Unidades 2,80 R$ 5.600,00

8) PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX 3 6.000 Unidades 2,31 R$ 13.860,00

9) ETIQUETA AUTO-ADESIVA 8 25 Caixas 53,37 R$ 1.334,25

10) ETIQUETA AUTO-ADESIVA 3 13 Caixas 23,11 R$ 300,43

Valor Global: R$ 138.110,68

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

21.000 Unidades CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto 
e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide condições n
o item 09 do Termo de Referência.
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Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de consumo,
higiene e limpeza, de expediente, gêneros alimentícios e material permanente,
para o Conselho Regional de Química 12 Região..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
ALUMÍNIO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, COR
TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA
CONFORMEMODELO

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:926774

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.254.386/0001-32
* VENCEDOR *

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME R$ 0,55

Marca: BIC                                            
Fabricante:  BIC                                            
Modelo :  BIC 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, resina termoplástica, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão esfera de tungstênio de 0,8mm,
 corpo em poliestireno resistente e totalmente transparente, sextavado com suspiro central, tampas fixadas sob pressão, tampa clipe ventilada, capacidade de 1.
500 metros de escrita. acondicionadas em caixa que indique o fabricante, a data de fabricação e validade.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia RUA C 131, 877 Juliano Rodrigues Pimenta (62) 3292-2090 digitalpapelaria@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,43

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Gerência Estadual do Piauí

Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Piauí..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL
COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL

Data: 19/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:250030

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.287.558/0001-81
* VENCEDOR *

J NETO ALMADA COUTINHO R$ 0,43

Marca: BIC                                            
Fabricante:  BIC                                            
Modelo :  CX/50 UNID 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, 
TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 894 JOAQUIM (99) 98101-1251 joaquimcoutinho@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,76

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA

Objeto: Aquisição de materiais de escritório destinados a diversos setores da Autarquia
e reposição de estoque..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA
GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA

Data: 23/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:927317

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

2 / 18 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0674225)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 29

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926774&uasg=926774&numprp=22020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=250030&uasg=250030&numprp=32020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=927317&uasg=927317&numprp=132020&Seq=1


Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.880.763/0001-30
* VENCEDOR *

TALITHA A. DA S. GIROTTO R$ 0,76

Marca: BIC                                            
Fabricante:  BIC                                            
Modelo :  BIC 
Descrição:  Caneta esferográfica - azul; escrita grossa; 1mm corpo em plástico transparente sextavado; ponta de tungstênio; corpo com orifício para respiro; c
arga removível não rosqueada; tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão; protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta; tamanho com tampa d
e aproximadamente 15cm; embalagem com dados de identificação do produto e data de validade.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MOACIR COLOGNESI, 2208 TALITHA (44) 3622-2188 lhgirotto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,86

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA

Objeto: Aquisição de materiais de escritório destinados a diversos setores da Autarquia
e reposição de estoque..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM
ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO
LATERAL

Data: 23/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:927317

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.880.763/0001-30
* VENCEDOR *

TALITHA A. DA S. GIROTTO R$ 0,86

Marca: BIC                                            
Fabricante:  BIC                                            
Modelo :  BIC 
Descrição:  Caneta esferográfica - azul; escrita fina; 0,7mm corpo em plástico sextavado; ponta de tungstênio; corpo com orifício para respiro; carga removível 
não rosqueada; tampa ventilada e tampão superior de pressão; protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta; tamanho com tampa de aproximadamente 1
5cm; embalagem com dados de identificação do produto e data de validade.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MOACIR COLOGNESI, 2208 TALITHA (44) 3622-2188 lhgirotto@gmail.com

Item 2: COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA R$ 1,07

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,40

Quantidade Descrição Observação

2.500 Unidades COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa ros
queada, contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Sociedade e Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia SOPH/RO

Objeto: Aquisição de Material de Expediente e Consumo..

Descrição: COLA - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA,
APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO
TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPOLÍQUIDO

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:926231

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

63.772.925/0001-70
* VENCEDOR *

HOLANDA PAPELARIA LTDA R$ 1,40

Marca: KOALA                                            
Fabricante:  KOALA                                            
Modelo :  KOALA 
Descrição:  COLA, Descrição: branca, a base de PVA, não tóxica, lavável, líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV NACOES UNIDAS, 289 FRANCISCO (69) 3221-2980 licitacao@holandapapelaria.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,40

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
3º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA / AM

Objeto: Aquisição de material de expediente e limpeza visando atender as
necessidades do 3º Batalhão de Infantaria de Selva..

Descrição: COLA - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA,
APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA,
TIPO PASTOSA

CatMat: 390028 - COLA, POLIVINIL ACETATO - PVA, BRANCA, ESCOLAR, LAVÁVEL E
ATÓXICA, PASTOSA

Data: 11/02/2020 10:44

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:160137

Lote/Item: /75

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.847.885/0001-12
* VENCEDOR *

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME R$ 1,40

Marca: BAMBINI                                            
Fabricante:  BAMBINI                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Cola, Composição Polivinil Acetato- Pva, Cor Branca, Aplicação Papel, Características Adicionais Com Bico Aplicador/ Atóxica/ Lavável., Tipo Pastosa
                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
AM Manaus TV ADERSON DE MENEZES, 32 Thiago da Silva Lustosa (92) 3656-9267

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,90
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Procuradoria Geral República no Estado do Piauí

Objeto: Aquisição de material de consumo (material de expediente, sinalização visual,
pilhas e DVDs), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos..

Descrição: COLA - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA,
APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO
TÓXICA, TIPO LÍQUIDO

Data: 24/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:200080

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.488.226/0001-09
* VENCEDOR *

ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B R$ 0,90

Marca: GLINORTE                                            
Fabricante:  GLINORTE                                            
Modelo :  GLINORTE 
Descrição:  COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO L
ÍQUIDO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199 (86) 9414-5891 asadistribuidoralicitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,59

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
Hospital Universitário de Brasília

Objeto: Aquisição de Materiais Administrativos De Uso Geral E Específicos Da Unidade
De Anatomia Patológica Do HUB, referente ao Pregão Eletrônico 055/2019..

Descrição: COLA - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA,
APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO
TÓXICA, TIPO LÍQUIDO

CatMat: 335527 - COLA , COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA,
APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO
TÓXICA, TIPO LÍQUIDO

Data: 29/01/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:552019 / UASG:155009

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.731.837/0001-40
* VENCEDOR *

ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA L R$ 0,59

Marca: PIRATININGA                                            
Fabricante:  PIRATININGA                                            
Modelo :  PIRATININGA 
Descrição:  COLA BRANCA ESCOLAR 40G, LAVAVEL, NÃO TOXICA, A BASE DE ÁGUA, EMBALAGEM DE 40G.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 706/707 BLOCO H, SN WAGNER (61) 3347-2046 artstilopapelaria@gmail.com

Item 3: FITA ADESIVA transparente R$ 4,35

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 5,28

Quantidade Descrição Observação

2.500 Unidades FITA ADESIVA transparente, medindo aproximadamente 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, pr
ocedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17 meses a partir da entrega.
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
Hospital de Doenças Tropicais

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE
EXPEDIENTE para reposição de estoque da Unidade de Abastecimento, com
intuito de atender à demanda da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh), filial Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do
Tocantins HDT/UFT, conforme quantidades, exigências e estimativas,
estabelecidas neste instrumento e seus encartes..

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO
TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M,
COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO

CatMat: 278982 - FITA ADESIVA , MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO
MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR,
APLICAÇÃO MULTIUSO

Data: 23/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:155905

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Rolo 50,00 M

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.891.838/0001-36
* VENCEDOR *

AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI R$ 3,84

Marca: Adere                                            
Fabricante:  Adere                                            
Modelo :  Adere 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTI
USO ROLO 50 METROS                                    

Endereço: Telefone:
Q 104 NORTE RUA NE 9, 06 (63) 3215-2601

27.307.079/0001-54 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 4,49

Marca: EUROCEL                                            
Fabricante:  EUROCEL                                            
Modelo :  EUROCEL 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, CORINCOLOR, APLICAÇÃO MULTI
USO                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R 268, SN LUCIANO (62) 3233-0384 wlg.licitacoes@gmail.com

27.300.795/0001-00 ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EP R$ 7,50

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW                                            
Modelo :  BRW 48X50 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTI
USO                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Q 103 SUL RUA SO 1, SN ADOLFO (63) 3322-4367 financeiro@atonlicitacoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,25

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO
IFES

Objeto: Aquisição de material de expediente para o Ifes campus Aracruz para atender
as demandas acadêmicas e administrativas.

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO
TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO
EMPACOTAMENTO

CatMat: 445375 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TIPO TRANSPARENTE
LARGURA 50 MM COMPRIMENTO 50 M APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 45/2019 /
UASG: 158419

Lote/Item: 14/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Rolo 50,00 M

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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10.264.015/0001-10
* VENCEDOR *

CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME R$ 3,25

Marca: -                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO               
                     

Endereço: Telefone: Emai l :
R MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS, 573 (27) 3246-8008/ (27) 3246-8000 notascescotec@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,41

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal de Rondônia

Objeto: Material de Consumo (Expediente, Processamento de Dados, Eletrônico),
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no
edital e seus anexos..

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE,
TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR,
APLICAÇÃO MULTIUSO

CatMat: 304756 - FITA ADESIVA , MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO
MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR,
APLICAÇÃO MULTIUSO

Data: 29/11/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154055

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 748

Unidade: Rolo 50,00 M

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.925.681/0001-50
* VENCEDOR *

PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP R$ 3,41

Marca: EUROCEL                                            
Fabricante:  EUROCEL                                            
Modelo :  50 mmX 45 m, cor incolor 
Descrição:  FITA ADESIVA, material celofane transparente, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 45 m, cor incolor, aplicação multiuso. Descrição compl
ementar: rolo de 50m                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Jaru AV PADRE ADOLPHO ROHL, 2136 (69) 3521-2325 livteixeira@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,48

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Industria de Material Belico do Brasil/FJF/MG

Objeto: Material de expediente.

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO
TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO
EMPACOTAMENTO

CatMat: 445375 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TIPO TRANSPARENTE
LARGURA 50 MM COMPRIMENTO 50 M APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO

Data: 17/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:292019 / UASG:168006

Lote/Item: /70

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/11/2019 10:22

Homologação: 27/11/2019 11:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Rolo 50,00 M

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.772.301/0001-45
* VENCEDOR *

WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 5,48
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KORETECH                                            
Fabricante:  KORETECH                                            
Modelo :  FITA ADESIVA 
Descrição:  Fita adesiva, material: polipropileno, tipo: transparente, largura:50 mm, comprimento: 50 m, aplicação: empacotamentoApresentar amostra para ap
rovação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Francisco Morato R ANTONIO JOSE DA SILVA, 9 Wesley L de Barros (49) 3251-9515 licita10bec@gmail.com

Item 4: ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03 R$ 8,77

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA
DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CAMPINAS/SP

Objeto: Fornecimento de carimbo

Descrição: ALMOFADA CARIMBO - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO,
TAMANHO 4,50 X 1,80, COR AZUL, TIPOENTINTADA

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 5/2020 /
UASG: 170136

Lote/Item: 14/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.928.302/0001-85
* VENCEDOR *

G.C. BRATIFSCH - ME R$ 8,00

Marca: jl                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, TAMANHO 4,50 X 1,80, COR AZUL, TIPOENTINTADA                                    

Endereço:
AV ANDRADE NEVES, 365

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,76

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS 
Companhia Docas do Estado de São Paulo

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para confecção de carimbos e acessórios para
carimbos..

Descrição: ALMOFADA CARIMBO - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL ALMOFADA
ESPONJA ABSORVENTE, COR PRETA, TIPO ENTINTADA, COMPRIMENTO 38
MM, LARGURA 14 MM, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO CARIMBO
AUTOMÁTICO

Data: 20/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:399003

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

1.500 Unidades ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL, atóxica.
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01.088.055/0001-68
* VENCEDOR *

SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME R$ 8,76

Marca: NYKON                                            
Fabricante:  NYKON                                            
Modelo :  Almofada de Reposição p/ Carimbo TP 4911 ou equiva 
Descrição:  Almofada de Reposição p/ Carimbo TP 4911 ou equivalente                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MS Campo Grande R VINTE E SEIS DE AGOSTO, 216 Cicero Prado Sobral (67) 3321-2000 sobralcarimbos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,54

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS 
Companhia Docas do Estado de São Paulo

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para confecção de carimbos e acessórios para
carimbos..

Descrição: ALMOFADA CARIMBO - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO,
MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE, TAMANHO 47 X 18 MM, COR
PRETA, TIPO ENTINTADA, FORMATO RETANGULAR

Data: 20/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:399003

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.088.055/0001-68
* VENCEDOR *

SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME R$ 9,54

Marca: NYKON                                            
Fabricante:  NYKON                                            
Modelo :  Almofada de Reposição p/ Carimbo TP 4912 ou equiva 
Descrição:  Almofada de Reposição p/ Carimbo TP 4912 ou equivalente                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MS Campo Grande R VINTE E SEIS DE AGOSTO, 216 Cicero Prado Sobral (67) 3321-2000 sobralcarimbos@hotmail.com

Item 5: PAPEL A4, RECICLADO R$ 22,03

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,82

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Expediente
(Papelaria) para atender as necessidades do Instituto Estadual de
Desenvolvimento da Educação Profissional IDEP/RO e suas unidades
executoras, conforme especificação e quantitativos constantes no item 3 deste
Termo de Referência (Itens são remanescentes do Edital do Pregão Eletrônico
Nº. 447/2018/SUPEL/RO)..

Descrição: PAPEL PRETO - PAPEL A4 RECICLADO, resma 500 fls;

Data: 07/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:5982019 / UASG:925373

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

U F : RO

Quantidade Descrição Observação

3.200 Resmas PAPEL A4, RECICLADO , 75G/M², 100% reciclado, não clorado, 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato 
de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em res
mas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de
30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/e
mbalagem.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

63.772.925/0001-70
* VENCEDOR *

HOLANDA PAPELARIA LTDA R$ 26,82

Marca: JANDAIA                                            
Fabricante:  JANDAIA                                            
Modelo :  JANDAIA 
Descrição:  PAPEL A4 RECICLADO, resma 500 fls;                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV NACOES UNIDAS, 289 FRANCISCO (69) 3221-2980 licitacao@holandapapelaria.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 23,87

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de expediente.

Descrição: PAPELEIRA MESA DE ESCRITÓRIO - Papel branco A4, 90 gramas/m²
210mm x 297mm , resma com 500 folhas, não reciclado. Resma com 500
folhas

CatMat: 67369 - PAPELEIRA MESA DE ESCRITÓRIO , PAPELEIRA PARA MESA DE
ESCRITORIO NOME

Data: 17/01/2020 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:392019 / UASG:160348

Lote/Item: /168

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.200

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

63.772.925/0001-70
* VENCEDOR *

HOLANDA PAPELARIA LTDA R$ 23,87

Marca: REPORT                                            
Fabricante:  REPORT                                            
Modelo :  REPORT 
Descrição:  Papel branco A4, 90 gramas/m² 210mm x 297mm , resma com 500 folhas, não reciclado. Resma com 500 folhas                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV NACOES UNIDAS, 289 FRANCISCO (69) 3221-2980 licitacao@holandapapelaria.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,45

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Procuradoria da República no Estado de Sergipe

Objeto: Aquisição de material de consumo, com utilização de registro de preços, para a
Procuradoria da República em Sergipe, de acordo com as especificações do
Anexo I do Edital. Pregão Eletrônico nº 06/2019..

Descrição: 'PAPEL A4' - 'PAPEL A4', MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297
MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA,
GRAMATURA 75 G/M2

CatMat: 301873 - PAPEL A4 , MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM,
LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA,
GRAMATURA 75 G/M2

Data: 10/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:200022

Lote/Item: /64

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/10/2019 13:37

Homologação: 15/10/2019 16:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 340

Unidade: Resma

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.590.049/0001-70
* VENCEDOR *

LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 R$ 19,45
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Ecoquality                                            
Fabricante:  Ecoquality                                            
Modelo :  Ecoquality 
Descrição:  PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMA
TURA 75 G/M2                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MERCEDES LOPES, 438 (11) 6439-7548 lilianepapelaria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,99

Órgão: Superintendencia do Desenvolvimento da Amazônia

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais/produtos com previsão de
entregas parceladas, conforme as especificações estabelecidas no Anexo I do
Termo de Referência, para uso da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia..

Descrição: PAPEL A4 - PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297
MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA
75 G/M2, COR BRANCA

CatMat: 301015 - PAPEL A4 , MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM,
LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75
G/M2, COR BRANCA

Data: 07/10/2019 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:533013

Lote/Item: /63

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/12/2019 18:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.600

Unidade: Resma

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.066.883/0001-02
* VENCEDOR *

DM PAPEIS LTDA - EPP R$ 17,99

Marca: INK                                            
Fabricante:  CLEAR                                            
Modelo :  A4 PREMIUM 
Descrição:  PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/
M2, COR BRANCA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Contagem RUA FLOR DE SEDA, 317 (31) 3073-1600 contcontamar@terra.com.br

Item 6: PINCEL ATOMICO 1100 - P R$ 4,11

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,11

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL E EVENTUAL AQUISICAO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Descrição: PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, DO
TIPO DESCARTAVEL REF.1100 - PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM
PONTA DE FELTRO, DO TIPO DESCARTAVEL REF.1100

Data: 17/02/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : SIM

Identif icação: 1114370-14-01-2020

Lote/Item: 1/95

Ata: Link Ata

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 4

Unidade:

U F : MT

Quantidade Descrição Observação

1.500 Unidades PINCEL ATOMICO 1100 - P, marcador permanente, ponta chanfrada, cor azul, Escrita grossa, Recarregável, Tinta a base de ál
cool. Embalados em caixas com 12 unidades.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26148070000185
* VENCEDOR *

MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI R$ 4,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Item 7: RÉGUA em poliestireno 20cm R$ 2,80

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 2,80

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de consumo (bandeja para
protocolo, grampo trançado nº 01, clips nº 2/0, clips nº 4/0, clips nº 8/0;
colchetes nº 07; colchetes nº 10; colchetes nº 15; estilete tipo largo; extrator de
grampos; fita adesiva transparente 48mmx50m; grampeador 26/6; grampeador
23/13; grampos 26/6; grampos 23/13; organizador de mesa; porta clips,
canetas, lembretes; porta carimbos; pranchetas e réguas).

Descrição: RÉGUA COMUM - RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor:
transparente ou cristal.

CatMat: 33189 - RÉGUA COMUM , REGUA COMUM NOME

Data: 18/11/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:542019 / UASG:70004

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/12/2019 17:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22.000

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.194.705/0001-00
* VENCEDOR *

NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA R$ 1,00

Marca: WALEU                                            
Fabricante:  WALEU                                            
Modelo :  WALEU 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparente ou cristal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém TV PADRE EUTIQUIO, 850 MANOEL (91) 3171-0568 novidadescabano@bol.com.br

08.543.707/0001-56 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA R$ 1,15

Marca: acrinil                                            
Fabricante:  acrinil                                            
Modelo :  ACRINIL 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparente ou cristal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília R 05, LOTE, 22 (61) 3254-9322 riquelvendas@gmail.com

27.307.079/0001-54 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 1,20

Marca: WALEU                                            
Fabricante:  WALEU                                            
Modelo :  WALEU 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparenteou cristal.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R 268, SN LUCIANO (62) 3233-0384 wlg.licitacoes@gmail.com

02.567.637/0001-90 APOLO COMERCIAL LTDA - ME R$ 1,20

Quantidade Descrição Observação

2.000 Unidades RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: WALEU                                            
Fabricante:  WALEU                                            
Modelo :  ATUAL 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparente ou cristal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Belém AVENIDA ALMIRANTE WANDENKOLK, 270 (91) 3223-3223 apolocomercial@ig.com.br

34.966.838/0001-56 F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP R$ 2,13

Marca: ACRIMET                                            
Fabricante:  ACRIMET                                            
Modelo :  ACRIMET 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparente ou cristal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PI Teresina RUA 24 DE JANEIRO, 137 Lilian (86) 3221-0014 fgpapelcopias@uol.com.br

34.488.867/0001-50 LUCIANA DA SILVA TORRICHELLE SOARES 79855490215 R$ 2,90

Marca: WALEU                                            
Fabricante:  WALEU                                            
Modelo :  20CM 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparente ou cristal.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
PASSAGEM SANTA CLARA, 07 (91) 3346-1990 progeral@progeral.net.br

19.590.049/0001-70 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 R$ 10,00

Marca: waleu                                            
Fabricante:  waleu                                            
Modelo :  waleu 
Descrição:  RÉGUA - com escala de 20cm; em acrílico resistente. Cor: transparente ou cristal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MERCEDES LOPES, 438 (11) 6439-7548 lilianepapelaria@gmail.com

Item 8: PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX R$ 2,31

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,46

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE, que irão atender as necessidades de todas Escolas Municipais e
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMECEL..

Descrição: GRAMPO PASTA - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO E ABA,
TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (235MM X 350MM): Pasta Plástica Com
Elástico E Aba, Transparente. Tamanho Ofício (235mm X 350mm).

Data: 18/03/2020 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:242020 / UASG:453187

Lote/Item: 3/317

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.467.155/0001-07
* VENCEDOR *

E M P BAQUE PAPELARIA LTDA - EPP R$ 2,46

Quantidade Descrição Observação

6.000 Unidades PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX, tamanho ofício, com abas e elástico, lisa, na cor preta, reforçada com ilhós, cert
ificação inmetro, gramatura 250g/m2
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ACP                                            
Fabricante:  ACP                                            
Modelo :  PASTA 
Descrição:  PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO E ABA, TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (235MM X 350MM): Pasta Plástica Com Elástico E Aba, Transparente. 
Tamanho Ofício (235mm X 350mm).                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DOM PEDRO I, 2654 EDSON (69) 3521-1783 baquedinamica@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,46

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE, que irão atender as necessidades de todas Escolas Municipais e
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMECEL..

Descrição: SUPORTE PASTA SUSPENSA - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO E ABA,
TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (235MM X 350MM): Pasta Plástica Com
Elástico E Aba, Transparente. Tamanho Ofício (235mm X 350mm).

Data: 18/03/2020 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:242020 / UASG:453187

Lote/Item: 1/142

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.467.155/0001-07
* VENCEDOR *

E M P BAQUE PAPELARIA LTDA - EPP R$ 2,46

Marca: ACP                                            
Fabricante:  ACP                                            
Modelo :  PASTA 
Descrição:  PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO E ABA, TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (235MM X 350MM): Pasta Plástica Com Elástico E Aba, Transparente. 
Tamanho Ofício (235mm X 350mm).                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DOM PEDRO I, 2654 EDSON (69) 3521-1783 baquedinamica@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Paraná 
Pró-Reitoria de Administração 
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição de materiais de consumo de uso comum, contendo itens de
expediente e outros, para o Almoxarifado Central da Universidade Federal do
Paraná.

Descrição: PASTA ARQUIVO - PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA
PLASTIFICADA, TIPO SIMPLES, LARGURA 240 MM, ALTURA 350 MM, COR
AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO

Data: 19/02/2020 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:153079

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.200

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.431.777/0001-02
* VENCEDOR *

MARCOS AURELIO COLLACO - EPP R$ 2,00

Marca: DELLO                                            
Fabricante:  DELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                            
Modelo :  0199 
Descrição:  Pasta em cartão duplex 250g/m², plastificada, tamanho ofício, com aba e com elástico. Dimensões aproximadas: 240x350mm. Cores preferenciais
: preta, azul e vermelha. As informações de tamanho e gramatura deverão constar na etiqueta do produto.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba RUA VALENTIN BOSA FILHO, 170 (41) 3273-3055 marcore@brturbo.com.br

Item 9: ETIQUETA AUTO-ADESIVA R$ 53,37

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 51,31

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu

Objeto: Registro de preço para provável contratação de bens e serviços comuns,(
materiais de escritório, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos de
manutenção, equipamentos diversos, serviços de carimbos e chaves, carga de
gás glp.

Descrição: ETIQUETA ADESIVA - Etiqueta autoadesiva 25,4x66,7 mm com 100 folhas

CatMat: 4 0 0 - ETIQUETA ADESIVA , ETIQUETA AUTO - ADESIVA IMPRESSA NOME

Data: 08/10/2019 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:926274

Lote/Item: 8/189

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/11/2019 15:12

Homologação: 04/11/2019 14:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Caixa

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.992.596/0001-56 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE R$ 35,08

Marca: LINK                                            
Fabricante:  LINK                                            
Modelo :  AUTOADESIVO 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 25,4x66,7 mm com 100 folhas                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA Superagui, 424 (41) 9922-8623 vendasmarluce@hotmail.com

18.880.763/0001-30
* VENCEDOR *

TALITHA A. DA S. GIROTTO R$ 35,08

Marca: POLIFIX                                            
Fabricante:  POLIFIX                                            
Modelo :  POLIFIX 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 25,4x66,7 mm com 100 folhas                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MOACIR COLOGNESI, 2208 TALITHA (44) 3622-2188 lhgirotto@gmail.com

18.539.470/0001-93 EDUARDO RITA BEM - EPP R$ 35,08

Marca: COLACRIL                                            
Fabricante:  COLACRIL                                            
Modelo :  25,4x66,7 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 25,4x66,7 mm com 100 folhas                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FRANCISCO, 55 EDUARDO (51) 3093-1015 erb@erbdistribuidora.com.br

07.245.458/0001-50 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 100,00

Marca: link etiquetas                                            
Fabricante:  link etiquetas                                            
Modelo :  link etiquetas 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 25,4x66,7 mm com 100 folhas                                    

Quantidade Descrição Observação

25 Caixas ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, no formato de 25,4 x 63,5 mm
, aprox. 30 etiquetas por folha, caixa com 300 etiquetas, totalizando 7.500 etiquetas.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Barão de Cotegipe R PRINCESA ISABEL, 26 (54) 3523-2009 dageal@ibest.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R$ 55,44

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu

Objeto: Registro de preço para provável contratação de bens e serviços comuns,(
materiais de escritório, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos de
manutenção, equipamentos diversos, serviços de carimbos e chaves, carga de
gás glp.

Descrição: ETIQUETA ADESIVA - Etiqueta autoadesiva 33,9x101,6 mm com 100 folhas

CatMat: 4 0 0 - ETIQUETA ADESIVA , ETIQUETA AUTO - ADESIVA IMPRESSA NOME

Data: 08/10/2019 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:926274

Lote/Item: 8/188

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/11/2019 15:12

Homologação: 04/11/2019 14:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Caixa

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.992.596/0001-56 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE R$ 40,58

Marca: LINK                                            
Fabricante:  LINK                                            
Modelo :  AUTOADESIVA 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 33,9x101,6 mm com 100 folhas                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA Superagui, 424 (41) 9922-8623 vendasmarluce@hotmail.com

18.880.763/0001-30
* VENCEDOR *

TALITHA A. DA S. GIROTTO R$ 40,58

Marca: POLIFIX                                            
Fabricante:  POLIFIX                                            
Modelo :  POLIFIX 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 33,9x101,6 mm com 100 folhas                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MOACIR COLOGNESI, 2208 TALITHA (44) 3622-2188 lhgirotto@gmail.com

18.539.470/0001-93 EDUARDO RITA BEM - EPP R$ 40,58

Marca: COLACRIL                                            
Fabricante:  COLACRIL                                            
Modelo :  33,9x101,6 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 33,9x101,6 mm com 100 folhas                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FRANCISCO, 55 EDUARDO (51) 3093-1015 erb@erbdistribuidora.com.br

07.245.458/0001-50 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 100,00

Marca: link etiquetas                                            
Fabricante:  link etiquetas                                            
Modelo :  link etiquetas 
Descrição:  Etiqueta autoadesiva 33,9x101,6 mm com 100 folhas                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Barão de Cotegipe R PRINCESA ISABEL, 26 (54) 3523-2009 dageal@ibest.com.br

Item 10: ETIQUETA AUTO-ADESIVA R$ 23,11
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 23,99

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e de limpeza para as Eleições de 2020.

Descrição: IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL - Etiqueta em papel autoadesiva,
branca, retangular, para uso em impressora laser e jato de tinta, medindo 106.36
mm de largura por 138.11mm altura, contendo 04 (quatro) etiquetas por folha,
em formato Carta 215,9mm x 279,4mm, acondicionadas em caixas contendo
100 folhas. Validade mínima de 1 ano a contar da data da entrega no
Almoxarifado. Demais especificações conforme Projeto Básico / Termo de
Referência.

CatMat: 31178 - IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL , IMPRESSO ADESIVO DE USO
GERAL NOME

Data: 29/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:572019 / UASG:70020

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/10/2019 15:38

Homologação: 18/11/2019 14:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.076.288/0001-05
* VENCEDOR *

PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME R$ 23,99

Marca: colacril                                            
Fabricante:  colacril                                            
Modelo :  ref. CC 188 
Descrição:  Etiqueta em papel autoadesiva, branca, retangular, para uso em impressora laser e jato de tinta, medindo 106.36 mm de largura por 138.11mm alt
ura, contendo 04 (quatro) etiquetas por folha, em formato Carta – 215,9mm x 279,4mm, acondicionadas em caixas contendo 100 folhas. Validade mínima de 1
 ano a contar da data da entrega no Almoxarifado.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV GASPAR DE LEMOS, 200 MARCO (21) 2435-6422 contato@prismapapelaria.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 23,26

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e materiais escolares, para manutenção
das Secretarias Municipais e Fundos Municipais..

Descrição: ORGANIZADOR - Etiquetas autoadesiva brancas, folhas tamanho A4 c/ 100
folhas

CatMat: 150278 - ORGANIZADOR , ORGANIZADOR NOME

Data: 16/01/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:988049

Lote/Item: /61

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.147.109/0001-56
* VENCEDOR *

AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E R$ 23,26

Marca: COLACRIL                                            
Fabricante:  COLACRIL                                            
Modelo :  A4 
Descrição:  Etiquetas autoadesiva brancas, folhas tamanho A4 c/ 100 folhas                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC São José AV FARROUPILHA, 153 (48) 3223-5332

Quantidade Descrição Observação

13 Caixas ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamnho A4/CARTA, no formato 31 x 17 mm, 96 etiq
uetas por folha, caixa com 25 folhas, totalizando 31.200 etiquetas.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,08

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
1º Batalhão Ferroviário

Objeto: Material de Expediente.

Descrição: ETIQUETA ADESIVA - Etiquetas autoadesivas, formato A4, com 33 etiquetas
por folha, caixa com 100 folhas

CatMat: 4 0 0 - ETIQUETA ADESIVA , ETIQUETA AUTO - ADESIVA IMPRESSA NOME

Data: 09/10/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:382019 / UASG:160447

Lote/Item: /94

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/10/2019 16:58

Homologação: 17/10/2019 17:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.075.962/0001-23
* VENCEDOR *

MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME R$ 22,08

Marca: LINK                                            
Fabricante:  LINK                                            
Modelo :  LINK 
Descrição:  Etiquetas autoadesivas, formato A4, com 33 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R INHANGAPI, 95 (11) 2341-8017 maxim@maximqualitta.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
   Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da aquisição de

material de consumo – expediente  para atender as demandas
ordinárias das eleições 2020, conforme quantidades e especificações
descritas no termo de referência evento 0671102 e seu anexo único
revisado versão 3, evento 0673842.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho
COMAP evento 0673912 .

 
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios

eletrônicos especializados , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0674225, e valor global para a contratação de R$138.110,68
(cento e trinta e oito mil cento e dez reais e sessenta e oito
centavos).

   

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA CATMAT

1 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 462546

2 COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA 432529

3 FITA ADESIVA 465554

4 ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03 438531

5 PAPEL A4, RECICLADO 457033

6 PINCEL ATOMICO 1100 - P 435051

7 RÉGUA  em poliestireno 20cm, 414788

8 PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX, 458613
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9 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 466383

10 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 466383

 
 
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, regulamentada pelos
Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/03/2020, às 19:57, 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
0674227 e o código CRC D7DD5BCF.

0008795-27.2019.6.02.8000 0674227v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0674227, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/03/2020, 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
0674255 e o código CRC 88EE3406.

0008795-27.2019.6.02.8000 0674255v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2020.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos para que se proceda à elaboração da

minuta do edital da licitação.
 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Em paralelo, à SGO, para reservar de crédito.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2020, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674283 e o código CRC 6787ACD6.

0008795-27.2019.6.02.8000 0674283v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1757 - CPPE

 
Não havendo medida a ser adotada no momento pela

Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, finalizo o
presente processo nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 31/03/2020, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 31/03/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675804 e o código CRC 26708CB3.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 106 (0682534).

Observação:

 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/04/2020, às 11:49, 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
0682536 e o código CRC 73F68F85.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008795-27.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material de consumo - expediente, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo 
–  expediente para as Eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas 
no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive 
por e-mail. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
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11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
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descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
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segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no 
Anexo I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  
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9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica Quanto ao Item 1: Laudo/Relatório de Análise 

Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 

pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 

boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando 

empregados no fim a que se destinam. 

9.10.3.1. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 
180 dias da data da realização do pregão. 

9.10.3.2. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as 
canetas esferográficas estão em boas condições, não 
apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de 
tinta na ponta da caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do 
teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos 
testes. 
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- Metragem de escrita produzida durante os testes. 

- Conclusão. 

9.10.3.3. Se o licitante ofertar, quanto ao item 1, canetas esferográficas da 

marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic ficam dispensados 

de apresentar o Laudo/Relatório a que se refere o item 9.10.3, já que tais 

canetas já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, assinada 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 unitário e  total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

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

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-
feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 
 
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 
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em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
(quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação 
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em 
desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados 
não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso 
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
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objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

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

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte 
da empresa fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Os matérias devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, incisos I 

s IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19  de janeiro de 2010 - MPOG. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 
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24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

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

 
24.10. 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. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
24.15. 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 Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente conforme 
especificações discriminadas no anexo ÚNICO. (0671106) 

 

 
2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral 
em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2020. 

 

A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens 
essenciais de expediente, e está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL 
DE CONSUMO - EXPEDIENTE (0633251). Sugerimos 

que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 

imediata. A base de cáculo utilizada consta da programação de despesas - orçamento 
de pleitos eleitorais 2020, SEI 0536140. Os cálculos foram readequados ao montante 
de 5.900 Seções Eleitorais. Foram considerados, ainda, 1.450 Seções de Mesas 
receptoras de votos e 1.036 Locais de votação. 

 

 
3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora 
(s)no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com 
as especificações do Anexo. 

 

 
4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de 
pregão eletrônico, para o exercício de 2020, tipo menor preço por ITEM, com 

Aquisição imediata. 

 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

5.2 – 

Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos. 
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5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá 
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não 
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes. 

5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 
 

5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde 

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. 
 

5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 
 

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao 
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

 
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200- D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e 
entre 8 e 16 horas às sextas–feiras 

 

 
7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente. 

 

 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e  convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso 
injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a 
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo 
sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença; 

 

b)  0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será 
considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

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

 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 
9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS 

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e 
Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas 
pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato 
do pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de 
Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 
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pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 
boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados 
no fim a que se destinam. 

 

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica 
encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições 
deste objeto em licitações anteriores. 

 

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 
dias da data da realização do pregão. 

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas 
estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da 

caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 

- Conclusão. 

 

 
10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado 

 

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 
constituídos, no todo ou     em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da 
IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA 

MELO, Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM 

 

MATERIAL/REFERÊNCIA 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

MÁXIMO 

TOTAL 

R$ 

 

 

1 

 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

AZUL, corpo sextavado, mínimo 

de 11 cm de tinta, caixa com dados 

de identificação do produto e 

número de telefone para 

atendimento ao consumidor. 

Validade mínima de 11 meses a 

partir da entrega. V ide condições 

no item 

09 do Termo de Referência. 

 

 

UNIDADE 

 

 

21.000 

R$ 0,65 R$ 13.650,00 

 

2 
 

COLA COLEGIAL PLÁSTICA 

BRANCA não tóxica, para 

colagem de papel/cartolina, 

fornecidas em embalagem com 

tampa rosqueada, contendo 40 g., 

selo do INMETRO. Validade 

mínima de 17 meses a partir da 

data de entrega. 

 

UNIDADE 
 

6.000 
R$ 1,07 R$ 2.675,00 

 

3 
 

FITA ADESIVA transparente, 

medindo aproximadamente 50 mm 

X 50 m, com adesivo à base de 

resina e borracha. Marca, 

procedência e validade impressas 

no corpo ou embalagem do 

produto. Validade mínima de 17 

meses a partir da entrega. 

 

UNIDADE 
 

2.500 
R$ 4,35 R$ 10.875,00 

 

4 
 

ALMOFADAS DE CARIMBO 

Nº 03, entintada, cor AZUL, 

atóxica. 

 

UNIDADE 
 

6.000 
R$ 8,77 R$ 13.155,00 

 

 

 

5 

 

PAPEL A4, RECICLADO , 

75G/M², 100% reciclado, não 

clorado, 210 X 297 mm, duas 

faces lisas, para impressora a laser 

e jato de tinta/máquinas 

copiadoras, cor bege/branco, 

composto   de   no   mínimo   70%   

de   aparas   pré-consumo,   

acondicionado    em   resmas. 

Embalagem em papel 

plastificado biodegradável 

resistente à umidade. A resma 

deverá conter medidas 

aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, 

 

 

 

RESMA 

 

 

 

3.200 

R$ 22,03 R$ 70.496,00 
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com variação de até 5% nessas 

medidas. Marca do fabricante e 

identificação do produto impressa 

na caixa/embalagem. 

 

6 
 

PINCEL ATOMICO 1100 - P, 

marcador permanente, ponta 

chanfrada, cor azul, Escrita grossa, 

Recarregável, Tinta a base de 

álcool. Embalados em caixas com 

12 unidades. 

 

UNIDADE 
 

1.500 
R$ 4,11 6.165,00 

 

 

7 

 

 

RÉGUA em poliestireno 20cm, 

transparente, sem apresentar 

manchas ou irregularidades. 

 

 

UNIDADE 

 

 

2.000 

R$2,80 R$ 5.600,00 

 

8 
 

PASTA ABA, CARTONADA, 

CARTÃO DUPLEX, tamanho 

ofício, com abas e elástico, lisa, na 

cor preta, reforçada com ilhós, 

certificação inmetro, gramatura 

250g/m2 

 

UNIDADE 
 

6.000 
R$ 2,31 R$ 13.860,00 

 

9 
 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA, 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamanho 

A4/CARTA, no formato de 25,4 

x 63,5 mm, aprox. 30 etiquetas 

por folha, caixa com 300 

etiquetas, totalizando 7.500 

etiquetas. 

 

CAIXA 
 

25 
R$ 53,37 R$ 1.334,25 

 

10 
 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamnho 

A4/CARTA, no formato 31 x 17 

mm, 96 etiquetas por folha, 

caixa com 25 folhas, totalizando 

31.200 etiquetas. 

 

CAIXA 
 

13 
R$ 23,11 R$ 300,43 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de material de
expediente para as eleições.

Saliento que a minuta foi elaborada conferindo 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 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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

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

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

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

No item 3 do Termo de Refência foi excluída a referência  a amostras, posto que o item
9 trata da apresentação de laudo.

Despacho SLC 0687970         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 84



Em virtude de solicitação do pregoeiro Weber, foi retirada a necessidade de rubricar
todas as folhas da proposta (item 10.1, "a" da minuta de edital), para avaliação da
Assessoria Jurídica.

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

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/04/2020, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/04/2020, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687970 e o código CRC E9399127.

0008795-27.2019.6.02.8000 0687970v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
 
 
Ratifico os termos da minuta de edital, anexada no evento

nº 0687967, elaborada conforme o novo Decreto nº 10.024/2019.
À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688796 e o código CRC 0EABFF21.

0008795-27.2019.6.02.8000 0688796v1
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PROCESSO : 0008795-27.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE

 

Parecer nº 760 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0687967) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à aquisição de material de consumo – expediente para as
eleições 2020, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência  (0671102).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0674227) estimou
para a contratação o valor global de R$ 138.110,68 (cento e
trinta e oito mil cento e dez reais e sessenta e oito centavos),
conforme relatório de preços (0674225). 

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 0682534.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0687967) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa
fornecedora de material de consumo expediente, 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,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
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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

FORMALIDADES PRELIMINARES
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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

 

0606701

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0671102

 

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? SIM  

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

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  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas N/A  
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e/ou equipamentos?

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM  Item 11

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

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0674227

 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

0674225

 

 

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 0687967

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 especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  
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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 0687967

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?

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  
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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 0682534

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

 

 Diante da necessidade de incluir as informações
relativas ao item 23 da tabela de verificação acima, remetem-
se os presentes autos à SAD.

Outrossim, faz-se necessário incluir, no preâmbulo
da minuta do edital que a licitação será do tipo menor preço
por item.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 22/04/2020, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/04/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689221 e o código CRC 9DA56132.

0008795-27.2019.6.02.8000 0689221v6
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
Sigam os autos à SLC, para promover o ajuste na

minuta, de acordo com o Parecer 760, da AJ-DG (0689221).
Quanto à aprovação do TR (item 23 da lista de

verificação que integra o Parecer), reporto-me à Informação
723 (doc. 0686094),  que noticia o ato a cargo da CPPE,
destacando que as alterações promovidas decorreram da
própria recomendação da comissão competente, conforme se
depreende do Despacho SEALMOX 0671101, do Despacho
GSAD 0672014 e do Despacho GDG 0672645, no que respeita
ao quantitativo de seções eleitorais a ser considerado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 16:35, 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
0689495 e o código CRC 888081C4.

0008795-27.2019.6.02.8000 0689495v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008795-27.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de material de consumo - expediente, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo 
–  expediente para as Eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas 
no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive 
por e-mail. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa 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. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no 
Anexo I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
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referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica Quanto ao Item 1: Laudo/Relatório de Análise 

Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 

pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 

boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando 

empregados no fim a que se destinam. 

9.10.3.1. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 
180 dias da data da realização do pregão. 

9.10.3.2. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as 
canetas esferográficas estão em boas condições, não 
apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de 
tinta na ponta da caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do 
teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos 
testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 

- Conclusão. 
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9.10.3.3. Se o licitante ofertar, quanto ao item 1, canetas esferográficas da 

marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic ficam dispensados 

de apresentar o Laudo/Relatório a que se refere o item 9.10.3, já que tais 

canetas já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, assinada 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 unitário e  total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
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14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-
feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
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16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
(quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação 
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do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em 
desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados 
não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso 
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

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

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
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b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte 
da empresa fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Os matérias devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, incisos I 

s IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19  de janeiro de 2010 - MPOG. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

 
24.10. 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. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

24.15. 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 Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente conforme 
especificações discriminadas no anexo ÚNICO. (0671106) 

 

 
2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral 
em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2020. 

 

A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens 
essenciais de expediente, e está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL 
DE CONSUMO - EXPEDIENTE (0633251). Sugerimos 

que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 
imediata. A base de cáculo utilizada consta da programação de despesas - orçamento 
de pleitos eleitorais 2020, SEI 0536140. Os cálculos foram readequados ao montante 
de 5.900 Seções Eleitorais. Foram considerados, ainda, 1.450 Seções de Mesas 
receptoras de votos e 1.036 Locais de votação. 

 

 
3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora 
(s)no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com 
as especificações do Anexo. 

 

 
4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de 
pregão eletrônico, para o exercício de 2020, tipo menor preço por ITEM, com 

Aquisição imediata. 

 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

5.2 – 
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Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos. 

 

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá 
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não 
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes. 

5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 
 

5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde 

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. 
 

5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 
 

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao 
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

 
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200- D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e 
entre 8 e 16 horas às sextas–feiras 
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7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente. 

 

 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e  convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso 
injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a 
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo 
sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença; 

 

b)  0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será 
considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

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

 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 
9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS 

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e 
Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas 
pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato 
do pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de 
Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 
pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 
boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados 
no fim a que se destinam. 

 

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica 
encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições 
deste objeto em licitações anteriores. 

 

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 
dias da data da realização do pregão. 

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas 
estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da 

caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 

- Conclusão. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0689937)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 122



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado 

 

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 
constituídos, no todo ou     em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da 
IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA 

MELO, Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM 

 

MATERIAL/REFERÊNCIA 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

MÁXIMO 

TOTAL 

R$ 

 

 

1 

 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

AZUL, corpo sextavado, mínimo 

de 11 cm de tinta, caixa com dados 

de identificação do produto e 

número de telefone para 

atendimento ao consumidor. 

Validade mínima de 11 meses a 

partir da entrega. V ide condições 

no item 

09 do Termo de Referência. 

 

 

UNIDADE 

 

 

21.000 

R$ 0,65 R$ 13.650,00 

 

2 
 

COLA COLEGIAL PLÁSTICA 

BRANCA não tóxica, para 

colagem de papel/cartolina, 

fornecidas em embalagem com 

tampa rosqueada, contendo 40 g., 

selo do INMETRO. Validade 

mínima de 17 meses a partir da 

data de entrega. 

 

UNIDADE 
 

6.000 
R$ 1,07 R$ 2.675,00 

 

3 
 

FITA ADESIVA transparente, 

medindo aproximadamente 50 mm 

X 50 m, com adesivo à base de 

resina e borracha. Marca, 

procedência e validade impressas 

no corpo ou embalagem do 

produto. Validade mínima de 17 

meses a partir da entrega. 

 

UNIDADE 
 

2.500 
R$ 4,35 R$ 10.875,00 

 

4 
 

ALMOFADAS DE CARIMBO 

Nº 03, entintada, cor AZUL, 

atóxica. 

 

UNIDADE 
 

6.000 
R$ 8,77 R$ 13.155,00 

 

 

 

5 

 

PAPEL A4, RECICLADO , 

75G/M², 100% reciclado, não 

clorado, 210 X 297 mm, duas 

faces lisas, para impressora a laser 

e jato de tinta/máquinas 

copiadoras, cor bege/branco, 

composto   de   no   mínimo   70%   

de   aparas   pré-consumo,   

acondicionado    em   resmas. 

Embalagem em papel 

plastificado biodegradável 

 

 

 

RESMA 

 

 

 

3.200 

R$ 22,03 R$ 70.496,00 
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resistente à umidade. A resma 

deverá conter medidas 

aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, 

com variação de até 5% nessas 

medidas. Marca do fabricante e 

identificação do produto impressa 

na caixa/embalagem. 

 

6 
 

PINCEL ATOMICO 1100 - P, 

marcador permanente, ponta 

chanfrada, cor azul, Escrita grossa, 

Recarregável, Tinta a base de 

álcool. Embalados em caixas com 

12 unidades. 

 

UNIDADE 
 

1.500 
R$ 4,11 6.165,00 

 

 

7 

 

 

RÉGUA em poliestireno 20cm, 

transparente, sem apresentar 

manchas ou irregularidades. 

 

 

UNIDADE 

 

 

2.000 

R$2,80 R$ 5.600,00 

 

8 
 

PASTA ABA, CARTONADA, 

CARTÃO DUPLEX, tamanho 

ofício, com abas e elástico, lisa, na 

cor preta, reforçada com ilhós, 

certificação inmetro, gramatura 

250g/m2 

 

UNIDADE 
 

6.000 
R$ 2,31 R$ 13.860,00 

 

9 
 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA, 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamanho 

A4/CARTA, no formato de 25,4 

x 63,5 mm, aprox. 30 etiquetas 

por folha, caixa com 300 

etiquetas, totalizando 7.500 

etiquetas. 

 

CAIXA 
 

25 
R$ 53,37 R$ 1.334,25 

 

10 
 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamnho 

A4/CARTA, no formato 31 x 17 

mm, 96 etiquetas por folha, 

caixa com 25 folhas, totalizando 

31.200 etiquetas. 

 

CAIXA 
 

13 
R$ 23,11 R$ 300,43 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0689937)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 126



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À AJ-DG,
com minuta alterada do edital, conforme solicitado

por Vossa Senhoria.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2020, às 09:50, 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
0689938 e o código CRC 7843BBB1.

0008795-27.2019.6.02.8000 0689938v1
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PROCESSO : 0008795-27.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE

 

Parecer nº 774 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

(0689937) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à aquisição de material de consumo – expediente para as
eleições 2020 , tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de referência  (0671102).

Por ocasião do Parecer 760 (0689221),
solicitamos que fossem tomadas as seguintes diligências:

 
-  Incluir as informações relativas ao item
23 da tabela de verificação acima,
remetem-se os presentes autos à SAD;
-  Incluir, no preâmbulo da minuta do
edital que a licitação será do tipo menor
preço por item.

 
Sanadas as anteditas pendências, esta Assessoria

Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93,  aprova a minuta do edital de licitação (0689937) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a  aquisição de material de
consumo - expediente, tudo de acordo com requisição
promovida pela Comissão de Planejamento das Eleições 2020.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 23/04/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/04/2020, às 15:28, 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
0690213 e o código CRC EF018E0D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a fase externa do certame objeto dos presentes
autos, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO, objetivando a  aquisição de material de
consumo - expediente, tudo de acordo com requisição
promovida pela Comissão de Planejamento das Eleições 2020
e na conformidade da minuta do edital de licitação (0689937),
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral por
meio do Parecer 774 (0690213).  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/04/2020, às 09:15, 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
0690371 e o código CRC A37B14FB.
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PROCESSO : 0008795-27.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. 

 

Decisão nº 1153 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0690371.

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 aquisição de material de consumo - expediente, para as eleições
2020, descritos no Anexo I-A da minuta do edital, tudo de acordo
com a requisição promovida pela Comissão de Planejamento
das Eleições 2020 deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0689937, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 774 (0690213), em complemento ao Parecer nº
760 (0689221), e demais medidas cabíveis.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/04/2020, às 18:49, 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
0691061 e o código CRC 14DCFAA5.
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À  SLC
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a determinação consignada na

Decisão 1153 (0691061), encaminho os presentes autos para
publicação do instrumento convocatório da licitação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692355 e o código CRC 735E55B5.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 

 

PROCESSO Nº 0008795-27.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 26 de maio de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/D 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de material de consumo - expediente, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo –  
expediente para as Eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  
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7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado. 
 

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 
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7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no Anexo 
I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

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

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

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

disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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 estadual, relativo ao domicílio 

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

objeto contratual;  

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

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

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica Quanto ao Item 1: Laudo/Relatório de Análise 

Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 

pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 

boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando 

empregados no fim a que se destinam. 

9.10.3.1. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 
180 dias da data da realização do pregão. 

9.10.3.2. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 
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- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as 
canetas esferográficas estão em boas condições, não 
apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de 
tinta na ponta da caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do 
teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos 
testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 

- Conclusão. 

9.10.3.3. Se o licitante ofertar, quanto ao item 1, canetas esferográficas da 

marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic ficam dispensados de 

apresentar o Laudo/Relatório a que se refere o item 9.10.3, já que tais canetas 

já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, assinada 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 unitário e  total do item ofertado. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 (0701309)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 145



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-feiras. 
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16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 17. 
 
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; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
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normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 

Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 (0701309)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 152



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
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expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Os matérias devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, incisos I s 

IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19  de janeiro de 2010 - MPOG. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 

Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 (0701309)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 154



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
24.15. 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, 08 de maio de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente conforme 
especificações discriminadas no anexo ÚNICO. (0671106) 

 

 
2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral 
em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2020. 

 

A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens 
essenciais de expediente, e está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE 
CONSUMO - EXPEDIENTE (0633251). Sugerimos 

que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 
imediata. A base de cáculo utilizada consta da programação de despesas - orçamento 
de pleitos eleitorais 2020, SEI 0536140. Os cálculos foram readequados ao montante 
de 5.900 Seções Eleitorais. Foram considerados, ainda, 1.450 Seções de Mesas 
receptoras de votos e 1.036 Locais de votação. 

 

 
3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora 
(s)no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com 
as especificações do Anexo. 

 

 
4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de 
pregão eletrônico, para o exercício de 2020, tipo menor preço por ITEM, com 
Aquisição imediata. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 
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5.2

 

– 

Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

 

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá 
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não 
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes. 

5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 
 

5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde 

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. 
 

5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento 
de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

 

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao 
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

 
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200- D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e 
entre 8 e 16 horas às sextas–feiras 
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7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente. 

 

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e  convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso 
injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre 
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será 
considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato celebrado. 

 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS 

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e 
Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas 
pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato 
do pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de 
Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 
pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 
boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados 
no fim a que se destinam. 

 

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica 
encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições 
deste objeto em licitações anteriores. 

 

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 
dias da data da realização do pregão. 

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas 
estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da 

caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 
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- Conclusão. 

 

 
10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado 

 

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 
constituídos, no todo ou     em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 
que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 
Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA 

MELO, Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM 

 

MATERIAL/REFERÊNCIA 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

MÁXIMO 

TOTAL 

R$ 

 

 

1 

 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

AZUL, corpo sextavado, mínimo 

de 11 cm de tinta, caixa com dados 

de identificação do produto e 

número de telefone para 

atendimento ao consumidor. 

Validade mínima de 11 meses a 

partir da entrega. V ide condições 

no item 

09 do Termo de Referência. 

 

 

UNIDADE 

 

 

21.000 

R$ 0,65 R$ 13.650,00 

 

2 

 

COLA COLEGIAL PLÁSTICA 

BRANCA não tóxica, para 

colagem de papel/cartolina, 

fornecidas em embalagem com 

tampa rosqueada, contendo 40 g., 
selo do INMETRO. Validade 

mínima de 17 meses a partir da data 

de entrega. 

 

UNIDADE 

 

6.000 

R$ 1,07 R$ 2.675,00 

 

3 

 

FITA ADESIVA transparente, 

medindo aproximadamente 50 mm 

X 50 m, com adesivo à base de 

resina e borracha. Marca, 

procedência e validade impressas 

no corpo ou embalagem do 

produto. Validade mínima de 17 

meses a partir da entrega. 

 

UNIDADE 

 

2.500 

R$ 4,35 R$ 10.875,00 

 

4 

 

ALMOFADAS DE CARIMBO 

Nº 03, entintada, cor AZUL, 

atóxica. 

 

UNIDADE 

 

6.000 

R$ 8,77 R$ 13.155,00 

 

 

 

5 

 

PAPEL A4, RECICLADO , 

75G/M², 100% reciclado, não 

clorado, 210 X 297 mm, duas faces 
lisas, para impressora a laser e jato 

de tinta/máquinas copiadoras, cor 

bege/branco, composto   de   no   

mínimo   70%   de   aparas   pré-

consumo,   acondicionado    em   

resmas. Embalagem em papel 

plastificado biodegradável 

resistente à umidade. A resma 

 

 

 

RESMA 

 

 

 

3.200 

R$ 22,03 R$ 70.496,00 
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deverá conter medidas 

aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, 

com variação de até 5% nessas 

medidas. Marca do fabricante e 

identificação do produto impressa 

na caixa/embalagem. 

 

6 

 

PINCEL ATOMICO 1100 - P, 

marcador permanente, ponta 

chanfrada, cor azul, Escrita grossa, 

Recarregável, Tinta a base de 

álcool. Embalados em caixas com 

12 unidades. 

 

UNIDADE 

 

1.500 

R$ 4,11 6.165,00 

 

 

7 

 

 

RÉGUA em poliestireno 20cm, 

transparente, sem apresentar 

manchas ou irregularidades. 

 

 

UNIDADE 

 

 

2.000 

R$2,80 R$ 5.600,00 

 

8 

 

PASTA ABA, CARTONADA, 

CARTÃO DUPLEX, tamanho 
ofício, com abas e elástico, lisa, na 

cor preta, reforçada com ilhós, 

certificação inmetro, gramatura 

250g/m2 

 

UNIDADE 

 

6.000 

R$ 2,31 R$ 13.860,00 

 

9 

 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA, 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamanho 

A4/CARTA, no formato de 25,4 x 

63,5 mm, aprox. 30 etiquetas por 

folha, caixa com 300 etiquetas, 

totalizando 7.500 etiquetas. 

 

CAIXA 

 

25 

R$ 53,37 R$ 1.334,25 

 

10 

 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamnho 

A4/CARTA, no formato 31 x 17 

mm, 96 etiquetas por folha, caixa 

com 25 folhas, totalizando 31.200 

etiquetas. 

 

CAIXA 

 

13 

R$ 23,11 R$ 300,43 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 11/05/2020 10:04

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 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

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
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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 11/2020
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 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:
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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

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

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento
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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

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 26/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado (todos os itens) :  R$ 3138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À SEIC,
solicito que sejam verificados os valores estimados

para os itens 2 e 4, pois parecem haver inconsistências em
seus quantitativos na estimativa de preços.

Em caso de majoração do valor estimado, solicitar
complementação da reserva de crédito.

Em razão  do acima exposto, torno sem efeito o
edital e sua publicação no portal (que será excluída),
registrando que a publicação não foi efetuada no DOU.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/05/2020, às 10:35, 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
0703161 e o código CRC 9F25A837.

0008795-27.2019.6.02.8000 0703161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhora Chefe,
 
Confirmo o estimado evento 0674227 e quantitativo

relacionado no relatório evento 0674225.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703169 e o código CRC 5948AF7D.

0008795-27.2019.6.02.8000 0703169v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 

 

PROCESSO Nº 0008795-27.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de maio de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/D 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de material de consumo - expediente, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo –  
expediente para as Eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com 

a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  
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7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 
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7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no Anexo 
I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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 estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica Quanto ao Item 1: Laudo/Relatório de Análise 

Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 

pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 

boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando 

empregados no fim a que se destinam. 

9.10.3.1. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 
180 dias da data da realização do pregão. 

9.10.3.2. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 
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- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as 
canetas esferográficas estão em boas condições, não 
apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de 
tinta na ponta da caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do 
teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos 
testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 

- Conclusão. 

9.10.3.3. Se o licitante ofertar, quanto ao item 1, canetas esferográficas da 

marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic ficam dispensados de 

apresentar o Laudo/Relatório a que se refere o item 9.10.3, já que tais canetas 

já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, assinada 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 unitário e  total do item ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-feiras. 
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16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 17. 
 
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; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
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normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 

Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 (0703747)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 192



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
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expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Os matérias devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, incisos I s 

IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19  de janeiro de 2010 - MPOG. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
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dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
24.15. 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, 08 de maio de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente conforme 
especificações discriminadas no anexo ÚNICO. (0671106) 

 

 
2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral 
em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2020. 

 

A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens 
essenciais de expediente, e está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE 
CONSUMO - EXPEDIENTE (0633251). Sugerimos 

que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 
imediata. A base de cáculo utilizada consta da programação de despesas - orçamento 
de pleitos eleitorais 2020, SEI 0536140. Os cálculos foram readequados ao montante 
de 5.900 Seções Eleitorais. Foram considerados, ainda, 1.450 Seções de Mesas 
receptoras de votos e 1.036 Locais de votação. 

 

 
3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora 
(s)no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com 
as especificações do Anexo. 

 

 
4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de 
pregão eletrônico, para o exercício de 2020, tipo menor preço por ITEM, com 
Aquisição imediata. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 
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5.2

 

– 

Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

 

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá 
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não 
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a 
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes. 

5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 
 

5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde 

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. 
 

5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento 
de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

 

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao 
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

 
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200- D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e 
entre 8 e 16 horas às sextas–feiras 
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7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente. 

 

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e  convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso 
injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre 
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será 
considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato celebrado. 

 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS 

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e 
Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas 
pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato 
do pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de 
Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, 
pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a 
boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados 
no fim a que se destinam. 

 

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica 
encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições 
deste objeto em licitações anteriores. 

 

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 
dias da data da realização do pregão. 

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte: 

- Dados sobre a embalagem do produto. 

- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade. 

- Informação da marca, modelo do material testado. 
 

- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas 
estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não 
apresentaram rachaduras no corpo plástico. 

- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da 

caneta durante os testes. 

- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste. 

- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados. 

- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes. 

- Metragem de escrita produzida durante os testes. 
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- Conclusão. 

 

 
10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado 

 

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 
constituídos, no todo ou     em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 
que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 
Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA 

MELO, Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM 

 

MATERIAL/REFERÊNCIA 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

MÁXIMO 

TOTAL 

R$ 

 

 

1 

 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

AZUL, corpo sextavado, mínimo 

de 11 cm de tinta, caixa com dados 

de identificação do produto e 

número de telefone para 
atendimento ao consumidor. 

Validade mínima de 11 meses a 

partir da entrega. V ide condições 

no item 

09 do Termo de Referência. 

 

 

UNIDADE 

 

 

21.000 

R$ 0,65 R$ 13.650,00 

 

2 

 

COLA COLEGIAL PLÁSTICA 

BRANCA não tóxica, para 

colagem de papel/cartolina, 

fornecidas em embalagem com 

tampa rosqueada, contendo 40 g., 

selo do INMETRO. Validade 

mínima de 17 meses a partir da data 

de entrega. 

 

UNIDADE 

 

2.500 

R$ 1,07 R$ 2.675,00 

 

3 

 

FITA ADESIVA transparente, 

medindo aproximadamente 50 mm 
X 50 m, com adesivo à base de 

resina e borracha. Marca, 

procedência e validade impressas 

no corpo ou embalagem do 

produto. Validade mínima de 17 

meses a partir da entrega. 

 

UNIDADE 

 

2.500 

R$ 4,35 R$ 10.875,00 

 

4 

 

ALMOFADAS DE CARIMBO 

Nº 03, entintada, cor AZUL, 

atóxica. 

 

UNIDADE 

 

1.500 

R$ 8,77 R$ 13.155,00 

 

 

 

5 

 

PAPEL A4, RECICLADO , 

75G/M², 100% reciclado, não 

clorado, 210 X 297 mm, duas faces 

lisas, para impressora a laser e jato 

de tinta/máquinas copiadoras, cor 

bege/branco, composto   de   no   
mínimo   70%   de   aparas   pré-

consumo,   acondicionado    em   

resmas. Embalagem em papel 

plastificado biodegradável 

resistente à umidade. A resma 

 

 

 

RESMA 

 

 

 

3.200 

R$ 22,03 R$ 70.496,00 
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deverá conter medidas 

aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, 
com variação de até 5% nessas 

medidas. Marca do fabricante e 

identificação do produto impressa 

na caixa/embalagem. 

 

6 

 

PINCEL ATOMICO 1100 - P, 

marcador permanente, ponta 

chanfrada, cor azul, Escrita grossa, 

Recarregável, Tinta a base de 

álcool. Embalados em caixas com 

12 unidades. 

 

UNIDADE 

 

1.500 

R$ 4,11 6.165,00 

 

 

7 

 

 

RÉGUA em poliestireno 20cm, 

transparente, sem apresentar 

manchas ou irregularidades. 

 

 

UNIDADE 

 

 

2.000 

R$2,80 R$ 5.600,00 

 

8 

 

PASTA ABA, CARTONADA, 

CARTÃO DUPLEX, tamanho 

ofício, com abas e elástico, lisa, na 

cor preta, reforçada com ilhós, 

certificação inmetro, gramatura 
250g/m2 

 

UNIDADE 

 

6.000 

R$ 2,31 R$ 13.860,00 

 

9 

 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA, 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamanho 

A4/CARTA, no formato de 25,4 x 

63,5 mm, aprox. 30 etiquetas por 

folha, caixa com 300 etiquetas, 

totalizando 7.500 etiquetas. 

 

CAIXA 

 

25 

R$ 53,37 R$ 1.334,25 

 

10 

 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA 

para impressora laser/jato de 

tinta, na cor branca, tamnho 

A4/CARTA, no formato 31 x 17 

mm, 96 etiquetas por folha, caixa 

com 25 folhas, totalizando 31.200 

etiquetas. 

 

CAIXA 

 

13 

R$ 23,11 R$ 300,43 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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13/05/2020 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 13/05/2020 21:09:44 

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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
10 10 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M
462546 -
Caneta
esferográfica

- 21.000 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

2 M 432529 - Cola - 2.500 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

3 M 465554 - Fita
adesiva - 2.500 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

4 M
438531 -
Almofada
carimbo

- 1.500 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

5 M
67369 -
Papeleira mesa
de escritório

- 3.200 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

6 M 435051 - Pincel
atômico - 1.500 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

7 M
414788 -
Régua
escritório

- 2.000 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

8 M 458613 - Pasta
arquivo - 6.000 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

9 M
466383 -
Etiqueta auto-
adesiva

- 25 Caixa 3000,00
UN Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

10 M
466383 -
Etiqueta auto-
adesiva

- 13 Unidade Menor Preço Tipo I Não Valor
Estimado - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

10 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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13/05/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28383901&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 13/05/2020 21:10:05 

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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 462546 - Caneta esferográfica
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$)
21000 Bens Comuns Menor Preço 13.650,00

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 21000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 11.550,00 09.254.386/0001-32 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un, material ponta: aço inoxidável com esfera de 
tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 432529 - Cola
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$)
2500 Bens Comuns Menor Preço 2.675,00

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 2500

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 3.500,00 63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Cola, composição: polivinil acetato - pva, cor: variada, aplicação: escolar, características adicionais: peso 
23g,secagem rápida,atóxica, tipo: líquido viscoso

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 465554 - Fita adesiva
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$)
2500 Bens Comuns Menor Preço 10.875,00

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 2500

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 9.600,00 05.891.838/0001-
36

AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR
EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Fita adesiva, material: polipropileno, tipo: monoface, largura: 12 mm, comprimento: 10 m, cor: laranja, aplicação: 
multiuso

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 438531 - Almofada carimbo
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$)
1500 Bens Comuns Menor Preço 13.155,00

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 1500

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 12.000,00 04.928.302/0001-85 G.C. BRATIFSCH

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Almofada carimbo, material caixa: plástico, tamanho: nº 4, tipo: não entintada

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Material 67369 - Papeleira mesa de escritório
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$)
3200 Bens Comuns Menor Preço 70.496,00

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 3200

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 76.384,00 63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

PAPEL A4, RECICLADO , 75G/M², 100% reciclado, não clorado, 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser 
e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco, composto   de   no   mínimo   70%   de   aparas   pré-
consumo,   acondicionado    em   resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A 
resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do 

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
6 Material 435051 - Pincel atômico
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$)
1500 Bens Comuns Menor Preço 6.165,00

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 1500

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 6.165,00 26.148.070/0001-
85

MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS
EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 6  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pincel atômico, material: plástico reciclado, tipo ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor tinta: vermelha

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
7 Material 414788 - Régua escritório
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$)
2000 Bens Comuns Menor Preço 5.600,00

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 2000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/03/2020 2.000,00 05.194.705/0001-
00

NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 7  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Régua escritório, material: poliestireno, comprimento: 20 cm, graduação: centímetro,milímetro, cor: incolor

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
8 Material 458613 - Pasta arquivo
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$)
6000 Bens Comuns Menor Preço 13.860,00

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 6000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 14.760,00 09.467.155/0001-07 E M P BAQUE PAPELARIA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 8  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pasta arquivo, material: plástico corrugado, largura: 235 mm, altura: 350 mm, lombada: 4 cm, cor: variada, 
características adicionais: com aba e elástico

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
9 Material 466383 - Etiqueta auto-adesiva
Unidade de Fornecimento
Caixa 3000,00 UN
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
25 Bens Comuns Menor Preço 1.334,25

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 25

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 877,00 17.992.596/0001-56 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE

Item Anterior Ir para o Item: 9  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Etiqueta auto-adesiva, material: vinil adesivo, cor: branca, formato: retangular, apresentação: rolo com 7,6 metros, 
aplicação: identificação de produto, comprimento: 25,4 mm, largura i: 7,70 mm

Valor Máximo Aceitá
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
10 Material 466383 - Etiqueta auto-adesiva
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$)
13 Bens Comuns Menor Preço Valor Estimado 300,43

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 13

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

27/03/2020 311,87 28.076.288/0001-05 PRISMA PAPELARIA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 10  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Etiqueta auto-adesiva, material: vinil adesivo, cor: branca, formato: retangular, apresentação: rolo com 7,6 metros, 
aplicação: identificação de produto, comprimento: 25,4 mm, largura i: 7,70 mm
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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 00026/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0008795-27.2019 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 10 10 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
15/05/2020

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 15/05/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227765 7764

Aquisição de material de consumo –  expediente para as Eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas 
no ANEXO I e I-A deste edital. 

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Nº 92, sexta-feira, 15 de maio de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/050. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento médio mensal de 1.000 (um mil ) garrafões de 20 (vinte) litros de água
mineral, com fornecimento, em regime de comodato, de garrafões que não tenham a
imediata contrapartida, se necessário, e para fornecimento de 200 (duzentos) galões de 20
litros vazios, a fim de atender as necessidades do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
durante o exercício 2020.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às
17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00027-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 13/05/2020) 90028-00001-2020NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0020465-42.2015.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.008.13.2016 ao
Contrato nº 04.008.10.2016; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: THERMON AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ nº
62.082.821/0001-71; Objeto: revisão de preços, alteração das cláusulas contratuais
afetadas pela reestruturação da Secretaria de Administração, promovida por meio da
resolução CATRF nº 96, e prorrogação contratual pelo por 12 meses, com a inclusão de
cláusula resilitiva; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, nos termos da Cláusula Décima
Quarta do Contrato, e artigo 65, II, "d" e § 5º, da Lei n.º 8.666/93; Data de assinatura:
11/05/2020; Vigência: 12 meses, a partir de 12/05/2020; Valor Total: R$ 1.082.974,53;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n° 089/2015; Signatários: pelo Contratante: Dr.
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente, e pela Contratada, Sr.
Agostinho Gonçalves Cunha, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 3/2020

O TRF 5ª REGIÃO torna publico que o objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2020 -
manutenção prevenntiva e corretiva, com fornecimento de peças, em geradores - foi
adjudicado e homologado a empresa FH ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA (CNPJ
28.066.517/0001-00) com preço global de R$ 82.514,60.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 14/05/2020) 090031-00001-2020NE009999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 56/2019

O TRF 5ª Região torna publico que o Pregão Elettrônico 56/2019 (Fornecimento de
suprimentos e consumíveis (cartuchos, mídia de CD, kit de mannutenção e unidades de
imagem) foi revogado, com base art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, e do art. 2º, §3º, do Decreto 9830/19 c/c o art. 49 da Lei 8666/93, o art. o art.
9º da Lei 10520 e o art. 50 do Decreto 10024/2019.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pegroeiro

(SIDEC - 14/05/2020) 090031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000791-91.2020.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 03/2020. Contratante: TRE/AC. Contratada: Vivace Engenharia EIRELI, CNPJ nº
27.799.059/0001-48. Objeto: 1) Acrescer, com fundamento no art. 65, I, b, e § 1º, da Lei
nº 8.666/93, ao valor do pacto, a quantia de R$ 32.399,26 (trinta e dois mil trezentos e
noventa e nove reais e vinte e seis centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor previsto no item 1 da Cláusula Terceira e a 16,20% (dezesseis inteiros e
dois décimos por cento) do valor original da licitação, conforme item 4, da Cláusula
Terceira do Contrato TRE-AC 03/2020. 2) Prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da Lei
n.º 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 22/05/2020, o prazo de
vigência estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento original. 3) A partir da
prorrogação contratual, acrescer, com fundamento no art. 65, I, b, e § 1º, da Lei nº
8.666/93, a quantia de R$ 17.600,74 (dezessete mil e seiscentos reais e setenta e quatro
centavos) ao valor do pacto, correspondente a 8,8% (oito inteiros e oito décimos por
cento) do valor original da licitação, conforme item 4, da Cláusula Terceira do Contrato
TRE-AC 03/2020. Data de assinatura: 13/05/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de
Carvalho, Diretor Geral do TRE/AC e José Lucas do Nascimento, representante da
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000719-07.2020.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 35/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: Vivace Engenharia EIRELI, CNPJ nº
27.799.059/0001-48. Objeto: incluir, com fundamento no art. 65, I, "a", da Lei nº 8.666/93,
e no item 5.2 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 39/2019 - TRE-
AC, as demandas relativas aos PAEs de Jordão-AC e Capixaba-AC. Data de assinatura:
13/05/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor Geral do TRE/AC e
José Lucas do Nascimento, representante da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0002392-57.2019. Objeto: 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. .. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 15/05/2020 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Antonio da Rocha Viana, - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00021-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 28/05/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 14/05/2020) 70002-00001-2020NE000037

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000226-30.2016.6.24.8000. Ata de Registro de Preços n.º 13/2020. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 18/2020. Prestador do Serviço: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL
LTDA., CNPJ n.º 05.206.385/0004-04. Validade: 12 meses a contar desta publicação.

. Item Objeto Qtdade Valor
Unitário

Total Mensal TOTAL PARA
12 MESES

. 01 Fornecimento de link satelital
para o cartório de XAPURI
por 12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 02 Fornecimento de link satelital
para o cartório de SENA
MADUREIRA por 12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 03 Fornecimento de link satelital
para o cartório de CRUZEIRO
DO SUL por 12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 04 Fornecimento de link satelital
para o cartório de FEIJÓ por
12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 05 Fornecimento de link satelital
para o cartório de BRASILÉIA
por 12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 06 Fornecimento de link satelital
para o cartório de
TARAUACÁ por 12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 07 Fornecimento de link satelital
para o cartório de SENADOR
GUIOMARD por 12 meses

1 R$ 260,79 R$ 260,79 R$ 3.129,48

. 08 Fornecimento de
interconexão de dados entre
o Hub da operadora e a sede
do TSE em Brasília por 12
meses

1 R$
3.341,20

R$ 3.341,20 R$ 40.094,39

. 09 Instalação de links satelitais 7 R$
3.218,81

R$ 22.531,67 R$ 22.531,67

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0006420-30.2019.6.02.8040; Objeto: locação do imóvel situado na rua
Vereador João Dantas Feitosa, nº 424 A e B, Centro, Delmiro Gouveia, Alagoas, para
funcionamento do Cartório da 40ª Zona Eleitoral; Fund. Legal: art. 24, X, da Lei nº
8.666/93; Locadora: Sra. CLEIDE MARIA LIMA DE OLIVEIRA, CPF sob o nº 437.597.264-53;
Valor mensal: R$ 3.000,00; Valor total: R$ 180.000,00; Prazo de locação: 60 meses,
contados a partir do dia da assinatura; Ratificação e Autorização pelo Des. PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, em 17/04/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008795-27.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente
para as Eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-
A deste edital. . Total de Itens Licitados: 10. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00026-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008812-63.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - copo plástico
descartável para água, conforme especificações e condições assentadas no edital. . Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00027-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/05/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001854-27.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo - pneus novos

de uma única marca, por item, sem instalação nos veículos oficiais, pertencentes à frota do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme quantidades e especificações descritas no

edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:

Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00028-2020. Entrega das Propostas: a

partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:

01/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/05/2020) 70011-00001-2019NE000032
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o
edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

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
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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 11/2020
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 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:
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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

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

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento
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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

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Número 27/2020
SEI 0008812-53.2019.6.02.8000

Data: 29/05/2020 às 9:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- copo plástico  descartável para água, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  8.080,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 28/2020
SEI 0001854-27.2020.6.02.8000

Data: 01/06/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- pneus novos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado para item 1 :  R$  8.417,60
Valor total estimado para item 2 :  R$ 2.488,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/05/2020, 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
0705315 e o código CRC 7DC61338.
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�<�<9�:2��63<9=:94722<>96:1<9�1�jYajZ9�[]aja�̀aZ9~9�̀ê97]yaYa\_̀̂_aẑ��9l̂`̂9k[YjaZŶ èy
jZyZ9l̀emZeàZ\9YZ\9jè_̂ye\9gaja_̂_�̀aZ\9]e\_e91̀ab[Ŷg9legZ9lè�Z]Z9]e9sr9�[y�9̂YZp9]ezeY]Z9̂_[̂ 9̀jZyZ
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� _̂èâg9e9{̂_̀ay�YaZ9]e\_e91̀ab[Ŷg9��<�7{�p9lZ̀9aY_èy�]aZ9]̂9>eciZ9]e98aja_̂cde\9e9�ZY_̀̂_Z\p9̂
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária  de crédito em conta corrente,  em até 10 (dez) dias após o
recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Solicito a análise da conformidade técnica das propostas

apresentadas no Pregão Eletrônico nº 26/2020, material de
expediente, com fundamento no referido Edital e anexos.

 

1. ITENS 01 e 05  EMPRESA UMAITÁ  0714379;
2. ITEM 02 EMPRESA PRISMA 0714380;
3. ITEM 03 EMPRESA SALENAS 0714382;
4. ITEM 07 EMPRESA JEAN 0714386;
5. ITEM  06 EMPRESA FRANCO 0714387;
6. ITENS 07 e 10 EMPRESA LIVRARIA RENASCER 0714389;
7. ITENS 08 e 09 EMPRESA HIPERPAPELARIA 0714390.

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOIRO TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/06/2020, às 13:45, 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
0714395 e o código CRC 25B82CD1.

0008795-27.2019.6.02.8000 0714395v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise das propostas ora apresentadas para os

itens 1 a 10,  tecemos as seguintes considerações:
 
 
PROPOSTA EMPRESA HUMAITÁ COMÉRCIO DE

PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, ITENS 01 E 05 (0714379)
 
Item 1. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo

sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de
identificação do produto e número de telefone para
atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a
partir da entrega.  Vide condições no item 09 do Termo
de Referência.

Proposta licitante: CANETA ESFEROGRÁFICA
AZUL, MARCA  COMPACTOR.

Análise: No item 9.1 do anexo I do Edital,
apresentamos as marcas pré aprovadas pelo tribunal, quais
sejam, as canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber
Castell e Compactor Economic. 

O licitante nos oferta a marca compactor mas não
especifica se é a compactor economic.

As condições constantes do Item 9.2, do anexo I do
Edital, exigem que a empresa licitante, no caso da oferta de
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canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas
pelo TRE/AL, deverá encaminhar, no ato do pregão, por meio
de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de
Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado
pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios
de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o bom
desempenho das canetas esferográficas quando empregados
no fim a que se destinam.

Conclusão da análise do Item 1: Que seja
esclarecido pelo licitante se a oferta é da caneta compactor
economic. Em não sendo, que seja solicitado laudo emitido
por laboratório, conforme item 9.2. anexo I do Edital.

 
Item 05. PAPEL A4, RECICLADO , 75G/M², 100%

reciclado, não clorado, 210 X 297 mm, duas faces lisas, para
impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor
bege/branco, composto de no mínimo 70% de aparas
préconsumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel
plastificado biodegradável resistente à umidade. A
resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm,
com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante
e identificação do produto impressa na caixa/embalagem. 

Proposta do licitante: PAPEL A4, RECICLADO ,
75G/M², marca RECICLATO.

Análise: A proposta para o item 05, ATENDE às
especificações do Edital.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------

---------
 
 
PROPOSTA EMPRESA PRISMA PAPELARIA EIRELI

ME, ITEM 02 (0714380)
 
Item 2.  COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA não

tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em
embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do
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INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de
entrega.

Proposta: COLA COLEGIAL PLÁSTICA BRANCA,
MARCA ZASTRAZ.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------

----------
 
 
PROPOSTA EMPRESA SALENAS MATERIAIS P/

ESCRITÓRIO EIRELI EPP, ITEM 03 (0714382)
 
Item 3. FITA ADESIVA transparente, medindo

aproximadamente 50 mm X 50 m, com adesivo à base de
resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas
no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17
meses a partir da entrega.

Proposta: FITA ADESIVA transparente, medindo
aproximadamente 50 mm X 50 m. MARCA KORETECH.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------

-----------
 
 
PROPOSTA EMPRESA JEAN ALEXANDRE

WENDLER DE MOARES ME, ITEM 04 (0714386)
 
Item 4. ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03,

entintada, cor AZUL, atóxica.
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Proposta: ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03,
entintada, cor AZUL, marca JAPAN STAMP.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------

------------
 
 
PROPOSTA EMPRESA FRANCO & OLIVEIRA

LTDA, ITEM 06 (0714387)
 
ITEM 6. PINCEL ATOMICO 1100 - P, marcador

permanente, ponta chanfrada, cor azul, Escrita grossa,
Recarregável, Tinta a base de álcool. Embalados em caixas
com 12 unidades. 

Proposta: PINCEL ATOMICO, material plástico
reciclado, tipo ponta fdeltro, tipo carga descartável, cor tinta
VERMELHA, MARCA LYKE, MODELO LO101/215,
MARCADOR PERMANENTE AZUL.

Análise: Faz-se necessário diligenciar ao licitante
que ajuste a proposta para a única cor solicitada no Edital,
cor AZUL.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------

-------------
 
 
PROPOSTA LIVRARIA E PAPELARIA

RENASCER LTDA ME, ITENS 07  e 10 (0714389)
 
ITEM 7. RÉGUA em poliestireno 20cm,

transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.
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Proposta: RÉGUA em poliestireno 20cm,
transparente, MARCA WALLEU.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
ITEM 10. ETIQUETA AUTO-ADESIVA para

impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamnho
A4/CARTA, no formato 31 x 17 mm, 96 etiquetas por folha,
caixa com 25 folhas, totalizando 31.200 etiquetas.

Proposta: ETIQUETA AUTO-ADESIVA para
impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamnho
A4/CARTA, no formato 31 x 17 mm, MARCA  IMPRIMASTER.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------

--------------
 
 
PROPOSTA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E

PAPELARIA EIRELI , ITENS 08 e 09 (0714390)
 
ITEM 8. PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO

DUPLEX, tamanho ofício, com abas e elástico, lisa, na cor
preta, reforçada com ilhós, certificação inmetro, gramatura
250g/m2 

Proposta: PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO
DUPLEX, tamanho ofício, MARCA CARTEX.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
ITEM 9. ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para

impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, no formato de 25,4 x 63,5 mm, aprox. 30 etiquetas
por folha, caixa com 300 etiquetas, totalizando 7.500
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etiquetas.
Proposta: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para

impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, no formato de 25,4 x 63,5 mm, MARCA LINK.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do
Edital.

 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/06/2020, às 15:50, 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
0715235 e o código CRC D154A863.

0008795-27.2019.6.02.8000 0715235v1
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ÈẀ[½V½ÒYZO

>:3?1;42ÓS:2<4729;:@47234=1>472:7=8426<3?SÔ>172=4>172172>:79:7172=;6iS=472:2:<31;h472>:2ÓS1?ÓS:;2
<1=S;:Õ126<36>:<=:7274i;:2424iÖ:=42>:7=:29;:h84×2<1>12516727:<>42?Ô36=429?:6=:1;212:77:2=Ô=S?42=:<>42
=4=1?234<Ø:365:<=42:234<34;>Ù<36123452472=:;5472>:7=:2:>6=1?2>:29;:h842:27:S721<:j47Q2

2
34<3:6@842>42317=:?4×2ÚÛ2>:251642>:2ÚÜÚÜQ2

2
2

Proposta item 08 JARDEL (0716869)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 242



� �

�
�

�

��������	�
���������������������������������
�
�

������
��
�

�
��������������������������������	
 �!"#$%%&'"()*+,-.'",$",-*$-/&"#*-0',&!"-1%.*-/'"1&"2345"%&6"&"178"�9�:;:�:�:�����<=�!"%-/)','"1'">)'"
?@A!"B)',*'"@C!"D&/$"EF!"G$/&*"2&-H6*'!"2I4"JF8EKKL?KC!"1$%/$"'/&"*$#*$%$1/',&"#&*"%$)"%M.-&"#*$%-,$1/$!"G*8"	NOPQRS��NTNUVS�WXYPOPQRS�ZX��YP[XP\Q!"
6*'%-]$-*&!".'%',&!"-1%.*-/&"1&"24̂ "%&6"&"178"KF?8K@@8@C_LKC"$",&">̀ "178"_8FEK8_EA"L"GG4L̀a"0$H"'#*$%$1/'*"������
��������	 � �� ���
b����
 ��!"c)$"d'e"1&%"%$f)-1/$%"/$*H&%8"I%/'"$H#*$%'",$.]'*'"$%/'*".-$1/$",$"c)$"'"'#*$%$1/'gh&",'"#*$%$1/$"#*&#&%/'"-H#]-.'"1'"#]$1'"'.$-/'gh&",'%"
.&1,-gi$%"$%/'6$]$.-,'%"1&"I,-/']8"a"#*'e&",$"$1/*$f'",&%"6$1%"j",$"'/j"KC"k/*-1/'l",-'%8"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

mnIo" pIG2>mqra" os>2s" Bts3n" usDa>"t3mn8" usDa>"nansD"

v"
InmBtIns"stnaLspIGmus!"#'*'"-H#*$%%&*'"]'%$*w('/&",$"/-1/'!"1'".&*"6*'1.'!"
/'H'1x&"sFw2s>ns!"1&"d&*H'/&",$"?E!F"y"@K!E"HH!"'#*&y8"KC"$/-c)$/'%"#&*"d&]x'!"
.'-y'".&H"KCC"$/-c)$/'%!"/&/']-e'1,&"J8ECC"$/-c)$/'%8"

Dm3z" ?E" >{""""""F?!@A" >{"""""_8C@J!CC"

��	���
�
�	���	���������
������
������� �|����������}���

"
"
"
�SP~RPQ}��9�ZX��NR�S�ZX������"

P
roposta IT

E
M

 09 N
O

G
U

E
IR

A
 (0716870)         S

E
I 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 243



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Solicito nova análise da conformidade técnica das

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 26/2020, material de
expediente, com fundamento no referido Edital e anexos.

 

1. PROPOSTA ITEM 08 0716869
2. PROPOSTA ITEM 09 0716870

 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/06/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716872 e o código CRC C142B938.

0008795-27.2019.6.02.8000 0716872v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise das propostas ora apresentadas para os itens

8 e 9,  tecemos as seguintes considerações:
 
 
PROPOSTA EMPRESA JARDEL J VIEIRA EIRELI ,

ITEM 08 (0716869)
 
ITEM 8. PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX,

tamanho ofício, com abas e elástico, lisa, na cor preta, reforçada com
ilhós, certificação inmetro, gramatura 250g/m2 

Proposta: PASTA ABA, CARTONADA, CARTÃO DUPLEX,
tamanho ofício, MARCA FRAMA.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do Edital.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
 
 
PROPOSTA EMPRESA NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA, ITEM 09 (0716870)
 
ITEM 9. ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora

laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, no formato de
25,4 x 63,5 mm, aprox. 30 etiquetas por folha, caixa com 300
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etiquetas, totalizando 7.500 etiquetas.
Proposta: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora

laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, no formato de
25,4 x 63,5 mm, MARCA LINK.

Análise: A proposta ATENDE às especificações do Edital.
 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/06/2020, às 14:49, 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
0717246 e o código CRC 66438E18.
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b]̀Z[Z]̀Z]̂ZN[ZyWNrstLuTLNORtKPOuRNSKNvLvKuwNKNLQutKMTRwNKuPKQuNZNWNVW]̂Z�̀ WǸ_N[YW[W\̂_N]{WNxWbUN]WN̂ẀWNWcNZX
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BD�14�?�]E43D3B3?�21BNBC\3?2B?=�36DCE?3[��6��D�6D�16�62��B�?
1�D�C\3��62�?�:1�[34�6D3f13�?=�B�\�6�1f13�?=�B�DE?2B?=�B
���CE��62�?��E�B�1�D�C\3��62�?�4�2�1�36B4�?����C�3i��E�4�D�11�62�?

4���9�DE;5��4��BD�14�?�F31�B4�?�:�1B62�����363?2a13���jNC3D��4�
!1BNBC\���E�%��3??5��4��%�6D3C3B;5���1a[3B)

�_Z���&kZ�%�l��_
&k�!�m��Z_�!��Y��n_

�f̂36B�.�4�.
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Y\P]LORY[PNSOYRLPÛPSMNSOYRL\YMRY[PSMvUO\LNU[PNSZV̂RSNUPÛPOYVY�SNUPNYP�̂LW�̂YOPSMRYwOLMRYPNYPpqr�~olmPqnTruolm
nmnrpuqlmP�nPlmlTulKPLMRYZPNLPL�YOR̂OLPUvSVSLWPNLZP]OU]UZRLZ�PYP

�v�P�̂YPYZR�P]WYML\YMRYPVSYMRYPNUPRYUOPYPNLPY�RYMZxUPNYZRLPNYVWLOL�xUPYP�̂YPNYR�\P]WYMUZP]UNYOYZPYPSMvUO\L��YZP]LOL
vSO\��WL�P

KxUPsL̂WU[PY\Pz{PNYPQLSUPNYPz}z}�P

G/950/4g/0;@94H39-/.�,=

P

�,-�/0

Proposta HABILITAÇÃO ITEM 03 (0718446)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 309



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
���������� 
!"#$#%�&'� #�#

((

(

)

*+,-./.01234+5+665,7789:;<=>;

)

6:9?@739A9<:BC=D73EF5EGEG3H.IJ3KGGLL

MNOPQRST)USV)QU)WNXQU)YQ)ZN[T)\]N)X̂S)]P_RQWQUUN[)S)P[̀[_N)YN)aQ_]RQ̀ NX_S)N)O]̀ WRS)SU)RN\][U[_SU)NU_QVNPNO[YSU)XS)bR_c)de
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.065.674

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 25671352

Data e hora da emissão 05/05/2020 09:42:32 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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Z�̀3m�o]m�_3�mZ̀]3lm3xv3�lm�̀Ŷ̀ �3_Z̀[3m�3̂]_�_n{̀3Z̀ ẑ]Z̀X3om]Y�̀ [̀3̀z3YZ[_nz�]m3m3Z�̀3m�o]m�_3�mZ̀]3lm3xw
�lm�m[[mY[�3_Z̀[X3[_n�̀3�mZ̀]X3_3o_]̂Y]3lm3x�3��z_̂ ]̀�m�3_Z̀[X3Z_3\̀ZlY��̀3lm3_o]mZlY�X3Z̀[3̂m]� [̀3l̀3YZ\Y[̀3������X3l̀
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�d�QdQ̀ \̂̀\acdQd̀ _̂a_bcdedQ̀ d̂dQ̀ d̂cg[g̀d̂Qe\Q~̂_��\QN}_ĉ�bg[\Q�������QLVP�Q�����Q|\gQ_}d�\̂dedQe_Q]db_ĝd
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gbeĝ_cd]_bc_ZQgb|\̂]de\ZQega[hcge\Q\hQ̂_[_�ge\Qe_Q�hd}�h_̂Q\hĉ\Q̀d̂cg[g̀dbc_Q̀\c_b[gd}Q\hQe_Q|dc\Qe\Q~̂_��\QN}_ĉ�bg[\
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�: ��������[����ah= ?UCF1UEAP,1,2IR\#20I,HNH2H70VNH,7M,V̂ W#0RM-NIV,WH#H

�: ��������[����aj= ?UCP1?EAA,1,2IR\#20I,HNH2H70VNH,7M,2IRWI-M-NMV

�: ��������[����ak= ?UUC1UEAA,1,2IR\#20I,HNH2H70VNH,7M,RXô 0-HV,M,Mô 0WHRM-NIV
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e|YuÌ̀ d̀̂Proposta HABILITAÇÃO ITEM 06 CONTRATO SOCIAL (0718553)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 373



���������	����
�

���������������	������	��	�������������
	����

����

���������
������ �!������
��� �!

�"#

��
������������������
����
��������
�������$���%

�"�����	��#��������	�������	�&&'(&)*(+)),--

��.��	��	��������	�����/�0+1()&+(''),10

�
�$����
���(�23���
,����
4�01�����3�5�����0-)*

6789:;<=>?@AB:C;D=;EF9:D=;D?;G:9=;H@=FF=;D=;I7C
<?@9BJBA=;@?KBF9@=;F=L;=;8M;NOPQRPSQTUR;?>;PTVQUVPQRS;D:;E>W@?F:;XYZ[<\;];\̂ _̀E_YZ;̂abZc;[B@?;NOPQRPSQTUR;?;W@=9=A=C=;RSQNdeRNR;f

PNVQUVPQRSg;Z79?89BA:hi=j;X<<kXXRS<ZXSO<NUZPbeSdUENbdZbSZNSeSkOUPg;[Bl:CD=;b=>B8K=F;D:;Y=Am:;f;I?A@?9n@B=fH?@:Cg;o:@:;l:CBD:@;?F9?
D=A7>?89=c;:A?FF?;m99WjVVpppgq7A?>Fg>FgK=lgL@;?;B8J=@>?;8M;D=;W@=9=A=C=;RSVQNdgeRNfR;?;=;ArDBK=;D?;F?K7@:8h:;TBbm;EF9:;ArWB:;J=B;:79?89BA:D:
DBKB9:C>?89?;?;:FFB8:D:;?>;PTVQUVPQRS;W=@;[Bl:CD=;b=>B8K=F;D:;Y=Am:;s;I?A@?9n@B=fH?@:Cg

WnKg;RPVRPProposta HABILITAÇÃO ITEM 06 CONTRATO SOCIAL (0718553)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 374



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
����
����� ���!
"#$%&���'���!
"#�(�$$)��'�
"*���#&����'�
�*���#+,-.*/01 ���

22

2

3

3

4567898:;<=>5=?5@<9

3

A95B;<=575C9D@E6<=FGHFIFI=JKLM=NIIOO

PQMJRSTK=PQUTR=VQ?RTVSQ=R=LRTWSVQL=XY4KZ3[\]̂_[̀a3\b3cdef3\g3IhijkjijOjHIIIOlmIZ3nôpa_a3qa_a3r[\]3nb
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;�I�FFh68�F�E�89�;78K8IGC:��9GF�B�FF�GF�;G7J6G8F���_J6c98IGF

8;G98�BH�;7�F�B�6G;7��G�,JF78CG�9��%6GSGĤ��LJG;7��EF��S68̀GCi�F
�F7GS�H�I89GF����F�;7�;CG�I�;9�;G7j68G�76G;F87G9G����_JH̀G9���J���
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/06/2020 às 16:34) 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 05.383.313/0001-90.

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 

5EDF.E44D.2184.9277 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 09/06/2020 as 16:34:37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.383.313/0001-90

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:32:52 do dia 09/06/2020, 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: O33G090620163252

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a

razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a

titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 27 de maio de 2020, às 14:43:09
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 27 de maio de 2020

N
º

: 109553182984

Requerente : NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 05383313000190

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109553182984

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 27/05/2020 - 14:43:09

Validação pelo código: 109553182984, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublicaProposta HABILITAÇÃO ITEM 09 CERTIDÕES (0718586)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 385
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Identificação Complementar do Licitante

–

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA: 

Assinatura: 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/02/2020 08:41:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: JARDEL J VIEIRA EIRELI

CNPJ: 05.556.839/0001-24

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril

de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,

Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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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: 20.620.960/0001-61
Razão Social: TSK COMERCIO EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: TSK MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
Situação do Fornecedor: Inativo Data de Vencimento do Cadastro: 27/07/2018

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN

FGTS 03/11/2019
Trabalhista Validade: 03/04/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Sem Informação

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/02/2016 (*)

Receita Municipal Validade: 24/01/2016 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 18/10/2019 16:11 de
CPF: 810.816.266-15      Nome: JARDEL JOSE VIEIRA

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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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

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.620.960/0001-61
Razão Social: TSK COMERCIO EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: TSK MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
Situação do Fornecedor: Inativo

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

Emitido em: 18/10/2019 16:11 de
CPF: 810.816.266-15      Nome: JARDEL JOSE VIEIRA

22
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JARDEL J VIEIRA EIRELI 
AV JOSÉ GRILLO - 594                    BAIRRO CENTRO                                                                            
CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES    CEP: 29370-000 
FONE: (28)3547-1873                       E-MAIL: JJV.VENDAS@GMAIL.COM 
CNPJ: 05.556.839/0001-24              IE: 082.668.61-2 

 
 

          DEFESA SOBRE PUNIÇÃO INDIRETA 
 
 

 
A empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI inscrita no CNPJ 05.556.839/0001-24 consta realmente 

Ocorrência Impeditiva Indireta; mas segue abaixo enumerados alguns fatores que comprova que a empresa não 
foi aberta para burlar a lei ou fraudar as licitações: 

 

1- A empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI foi FUNDADA em 19/02/2003. 
2- A empresa TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA foi fundada em 03/07/2014 e baixada em 

13/12/2017. 
3- A empresa TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA recebeu uma punição de impedimento 

da Alfândega da RFB em Santana do Livramento/RS em 04/03/2016. 
 
          Conforme documentos em anexo iram mostrar que empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI foi fundada 
muitos anos antes(2003) da punição imposta a TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA em 04/03/2016 e que 
apesar de sócio proprietário em comum elas tiveram endereços distintos; inclusive município diferente. A 
tsk foi criada com intuito de anteder a outro município(Cidade) mas infelizmente não teve sucesso. 

Conforme exposto a empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI apesar da Ocorrência 
impeditiva indireta não transgrediu a legislação ora vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

                CONCEIÇÃO DO CASTELO, 19 DE MAIO DE 2020. 
 
 

 
 

Informação DOCS.DEFESA IMPEDIMENTO INDIRETO ITEM 08 (0718637)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 420

mailto:JJV.VENDAS@GMAIL.COM


24/10/2019 Mensagens da Sessão Pública

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/fornec/Mensagens_Sessao_Publica.asp?prgCod=813404 1/5

 

 

UASG:  200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE 
Pregão Nº:  162019

Mensagens da Sessão Pública

Pregoeiro fala:
(24/10/2019 15:03:11)

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/10/2019 às 15:25:00.

Pregoeiro fala:
(24/10/2019 15:02:08)

Todas as empresas que tiveram propostas aceitas serão habilitadas.

Pregoeiro fala:
(24/10/2019 15:01:15)

Srs. licitantes, verificamos que a empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI não é alcançada pelo
impedimento de licitar indireto constante no SICAF. Portanto, iremos prosseguir com a habilitação.

Pregoeiro fala:
(24/10/2019 14:36:44)

Fase de habilitação.

Pregoeiro fala:
(24/10/2019 14:36:21)

Estamos retomando os trabalhos relativos ao Pregão MPF/PRPE nº 16/2019.

Pregoeiro fala:
(24/10/2019 14:35:11)

Boa tarde!!

Sistema informa:
(24/10/2019 08:59:02)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.210.060/0001-60, enviou o anexo para o ítem 18.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 17:33:40)

Boa noite a todos.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 17:33:28)

Srs. licitantes, informo que pelo tardar da hora a sessão ficará suspensa e será reaberta amanhã
(24/10/2019) às 14h30 (horário de Brasília), para darmos continuidade a fase de habilitação.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 17:29:27)

Proposta do ITEM 13 foi recebida e aprovada.

Sistema informa:
(23/10/2019 17:22:44)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, enviou o anexo para o ítem 17.

Sistema informa:
(23/10/2019 16:49:45)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 19.894.881/0001-60, enviou o anexo para o ítem 13.

Sistema informa:
(23/10/2019 16:34:46)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.556.839/0001-24, enviou o
anexo para o grupo G1.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:33:53)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - OK!! Estamos aguardando.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:33:32)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Canal aberto.

Fornecedor fala:
(23/10/2019 16:33:32)

Boa Tarde, irei verificar a possibilidade de redução e faço o envio da proposta

Sistema informa:
(23/10/2019 16:33:08)

Senhor fornecedor PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
19.894.881/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Sistema informa:
(23/10/2019 16:32:39)

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:32:27)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Enviar tb o folder do produto
ofertado.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:31:55)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - O canal via sistema será
aberto para o envio da proposta. Favor discriminar o produto ofertado da melhor forma possível
(informar marca/modelo/referência do objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:31:41)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso aceite reduzir, favor
enviar a proposta já com o valor negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do
edital, os valores unitários deverão ter no máximo duas casas decimais.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:31:18)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, 2º colocado
para o ITEM 13, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais
vantajosa, consulto-o acerca da possibilidade de reduzir o valor ofertado, mesmo que o item já
esteja com valor inferior ao preço de referência do edital.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:26:09)

Dessa forma, a sua proposta será inabilitada e o licitante subsequente será convocado para o envio
de sua proposta.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:26:02)

Conforme consta no documento extraído do SICAF.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:24:02)

O licitante BML COMERCIAL LTDA está com impedimento de licitar no âmbito do Governo Federal.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:21:52)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Canal aberto.

Sistema informa:
(23/10/2019 16:21:34)

Senhor fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.210.060/0001-60, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 18.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:20:58)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 2) contrato social ou estatuto em vigor, devidamente
registrado;
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Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:20:44)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, vencedor do ITEM 18, será necessário o
envio dos seguintes documentos: 1) RG (identidade), ou equivalentes, do(s) sócio(s)-
administrador(es). Caso seja constituído representante legal, será necessário disponibilizar
instrumento de procuração pública ou particular, subscrito pelo(s) sócio(s)-administrador(es) com
firma reconhecida.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:14:57)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Canal aberto.

Sistema informa:
(23/10/2019 16:14:39)

Senhor fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.388.921/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:14:13)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - 2) contrato social ou estatuto em
vigor, devidamente registrado;

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:14:01)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, vencedor do ITEM 17,
será necessário o envio dos seguintes documentos: 1) RG (identidade), ou equivalentes, do(s)
sócio(s)-administrador(es). Caso seja constituído representante legal, será necessário disponibilizar
instrumento de procuração pública ou particular, subscrito pelo(s) sócio(s)-administrador(es) com
firma reconhecida.

Sistema informa:
(23/10/2019 16:13:24)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ/CPF:
07.704.274/0001-00, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 16:09:25)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Ok!! Estamos Aguardando.

Fornecedor fala:
(23/10/2019 16:08:56)

Procuração já fora enviada junto com as declarações.

Fornecedor fala:
(23/10/2019 16:08:11)

Boa tarde. estamos enviando

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:57:11)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Canal aberto.

Sistema informa:
(23/10/2019 15:56:54)

Senhor fornecedor VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ/CPF:
07.704.274/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:54:40)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - 2) contrato social ou estatuto em
vigor, devidamente registrado;

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:54:25)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Sr. licitante, vencedor do LOTE 02,
será necessário o envio dos seguintes documentos: 1) RG (identidade), ou equivalentes, do(s)
sócio(s)-administrador(es). Caso seja constituído representante legal, será necessário disponibilizar
instrumento de procuração pública ou particular, subscrito pelo(s) sócio(s)-administrador(es) com
firma reconhecida.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:53:13)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Ok!! Estamos aguardando.

Fornecedor fala:
(23/10/2019 15:42:36)

Enviaremos em instantes.

Fornecedor fala:
(23/10/2019 15:41:24)

Boa tarde

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:40:49)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Canal aberto.

Sistema informa:
(23/10/2019 15:40:36)

Senhor fornecedor JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.556.839/0001-24, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:40:28)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - O canal via sistema será aberto para o envio dos esclarecimentos
solicitados.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:40:08)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Portanto, solicitamos os esclarecimentos da empresa acerca da
relação com a empresa punida.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:39:55)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Em consulta realizada ao SICAF verificamos que constam
Ocorrências Impeditivas Indiretas para a empresa.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:39:38)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Sr. licitante, como condição prévia ao exame da documentação de
habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, foi 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 cadastros do
ITEM 5.1.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 15:35:21)

Propostas aceitas, passaremos para a fase de habilitação.

Sistema informa:
(23/10/2019 15:24:29)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, enviou o
anexo para o ítem 13.

Sistema informa:
(23/10/2019 15:18:19)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ/CPF:
07.704.274/0001-00, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:48:48)

Para BML COMERCIAL LTDA - OK!!

Fornecedor fala:
(23/10/2019 14:46:33)

ok, enviaremos

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:44:30)

Para BML COMERCIAL LTDA - Canal aberto.

Sistema informa:
(23/10/2019 14:43:44)

Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 13.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:43:33)

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, o canal via sistema será aberto novamente envio das
declarações listadas no item 4.3 do edital (modelos anexo II,III e IV).

Pregoeiro fala: Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Canal aberto.
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(23/10/2019 14:28:37)
Sistema informa:
(23/10/2019 14:28:25)

Senhor fornecedor VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ/CPF:
07.704.274/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:28:16)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Sr. licitante, o canal via sistema será
aberto novamente envio das declarações listadas no item 4.3 do edital (modelos anexo II,III e IV).

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:10:48)

Todas as propostas enviados foram aprovadas e serão aceitas.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:09:51)

Estamos retomando os trabalhos relativos ao Pregão MPF/PRPE nº 16/2019.

Pregoeiro fala:
(23/10/2019 14:06:41)

Boa tarde!!

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 15:41:22)

Boa tarde a todos.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 15:41:07)

Srs. licitantes, como o dia 21/10 é feriado do comerciário, resolvi remarcar o pregão para o dia
23/10 às 14h00.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 15:08:13)

Boa tarde a todos e até segunda-feira.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 15:07:39)

Dessa forma, a sessão ficará suspensa e será reaberta no dia 21/10/2019 às 14h00 (horário de
Brasília), para darmos continuidade a fase de aceitação.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 15:04:59)

Todas as propostas solicitadas foram recebidas e estão sendo analisadas.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 15:04:32)

Boa tarde a todos.

Sistema informa:
(18/10/2019 13:23:42)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, enviou o anexo para o ítem 17.

Sistema informa:
(18/10/2019 12:21:06)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ/CPF:
07.704.274/0001-00, enviou o anexo para o grupo G2.

Sistema informa:
(18/10/2019 12:09:42)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, enviou o
anexo para o ítem 13.

Sistema informa:
(18/10/2019 12:07:07)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 19.894.881/0001-60, enviou o anexo para o ítem 14.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:56:23)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.556.839/0001-24, enviou o
anexo para o grupo G1.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:46:44)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.210.060/0001-60, enviou o anexo para o ítem 18.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:44:50)

Srs. licitantes, será dado um intervalo na sessão do pregão, para recebimento da proposta solicita,
e retornaremos às 15:00 (horário de Brasília) do dia de hoje, para dar continuidade a fase de
aceitação.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:43:41)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Canal aberto.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:43:31)

Senhor fornecedor G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.210.060/0001-60, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 18.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:42:53)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Enviar também as declarações listadas no item 4.3
do edital, bem como o FÔLDER do produto ofertado.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:42:43)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - O canal via sistema será aberto para o envio da
proposta. Favor discriminar o produto ofertado da melhor forma possível (informar
marca/modelo/referência do objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:42:25)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caso aceite reduzir, favor enviar a proposta já com o
valor negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do edital, o valor unitário deverá
ter no máximo duas casas decimais.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:41:42)

Para G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, 1º colocado para o ITEM 18, tendo em
vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, consulto-o acerca
da possibilidade de reduzir o valor ofertado, mesmo que já esteja com valor inferior ao preço de
referência do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:40:34)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ok!! ficamos no aguardo de sua
proposta.

Fornecedor fala:
(18/10/2019 11:33:55)

Já ofertamos o nosso menor valor para o item.

Fornecedor fala:
(18/10/2019 11:33:07)

Bom Dia

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:33:01)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Canal aberto.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:32:47)

Senhor fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.388.921/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:32:21)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Enviar também as declarações
listadas no item 4.3 do edital, bem como o FÔLDER do produto ofertado.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:31:52)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - O canal via sistema será aberto
para o envio da proposta. Favor discriminar o produto ofertado da melhor forma possível (informar
marca/modelo/referência do objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:31:42)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Caso aceite reduzir, favor enviar a
proposta já com o valor negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do edital, os
valores unitários deverão ter no máximo duas casas decimais.
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Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:31:31)

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, 1º colocado para o
ITEM 17, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais
vantajosa, consulto-o acerca da possibilidade de reduzir os valores ofertados, mesmo para aqueles
itens que já estão com valores inferiores aos preços de referência do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:30:43)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Favor enviar uma única
proposta no canal do ITEM 14

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:30:17)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Canal aberto.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:30:05)

Senhor fornecedor PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
19.894.881/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:29:55)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Enviar também as
declarações listadas no item 4.3 do edital, bem como o FÔLDER dos produtos ofertados.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:29:47)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - O canal via sistema será
aberto para o envio da proposta. Favor discriminar o produto ofertado da melhor forma possível
(informar marca/modelo/referência do objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:29:38)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso aceite reduzir, favor
enviar a proposta já com o valor negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do
edital, os valores unitários deverão ter no máximo duas casas decimais.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:29:27)

Para PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, 1º colocado
para os ITENS 14 e 15, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta
mais vantajosa, consulto-o acerca da possibilidade de reduzir os valores ofertados, mesmo para
aqueles itens que já estão com valores inferiores aos preços de referência do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:22:30)

Para BML COMERCIAL LTDA - Canal aberto.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:22:13)

Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 13.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:21:53)

Para BML COMERCIAL LTDA - Enviar também as declarações listadas no item 4.3 do edital, bem
como o FÔLDER dos produtos ofertados.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:21:42)

Para BML COMERCIAL LTDA - O canal via sistema será aberto para o envio da proposta. Favor
discriminar o produto ofertado da melhor forma possível (informar marca/modelo/referência do
objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:21:32)

Para BML COMERCIAL LTDA - Caso aceite reduzir, favor enviar a proposta já com o valor negociado.
Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do edital, os valores unitários deverão ter no
máximo duas casas decimais.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:21:12)

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, 1º colocado para o ITEM 13, tendo em vista a
maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, consulto-o acerca da
possibilidade de reduzir os valores ofertados, mesmo para aqueles itens que já estão com valores
inferiores aos preços de referência do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:20:01)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Enviar também as declarações
listadas no item 4.3 do edital, bem como o FOLDER dos produtos ofertados.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:19:50)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - O canal via sistema já foi aberto
para o envio da proposta. Favor discriminar o produto ofertado da melhor forma possível (informar
marca/modelo/referência do objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:19:33)

Senhor fornecedor VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS, CNPJ/CPF:
07.704.274/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:19:22)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Abrirei agora

Fornecedor fala:
(18/10/2019 11:17:51)

Favor abrir o campo para envio da proposta.

Fornecedor fala:
(18/10/2019 11:14:05)

Bom dia. Estou tentando descontos com meus fornecedores objetivando alcançar os valores
estimados, quanto tempo tenho para confirmar?

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:12:27)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Caso aceite reduzir, favor enviar a
proposta já com o valor negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do edital, os
valores unitários deverão ter no máximo duas casas decimais.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:11:59)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Uma vez que a aceitação da
proposta para o LOTE 02 só será possível se houver negociação dos itens citados que estão acima
do máximo admissível do edital, conforme anexo I do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:11:43)

Para VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - Sr, licitante, os ITENS 7, 8,9, 11 e
12 do LOTE 02 estão acima do máximo admissível do edital, será possível a negociação para estes
itens??

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:10:22)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - OK!! estaremos aguardando.

Fornecedor fala:
(18/10/2019 11:09:33)

Ok. Enviarei em instantes.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:07:58)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Favor enviar uma única proposta no canal do LOTE 01.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:07:48)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Canal aberto.

Sistema informa:
(18/10/2019 11:07:37)

Senhor fornecedor JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.556.839/0001-24, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Fornecedor fala:
(18/10/2019 11:07:10)

Bom dia!

Pregoeiro fala: Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Enviar também as declarações listadas no item 4.3 do edital, bem
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(18/10/2019 11:06:45) como o FÔLDER dos produtos ofertados.
Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:06:33)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - O canal via sistema será aberto para o envio da proposta. Favor
discriminar o produto ofertado da melhor forma possível (informar marca/modelo/referência do
objeto) para que não haja necessidade de solicitar amostra.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:06:11)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Caso aceite reduzir, favor enviar a proposta já com o valor
negociado. Observar também, que conforme o item 4.1.2.1 do edital, os valores unitários deverão
ter no máximo duas casas decimais.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 11:05:55)

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Sr. licitante, 1º colocado para o LOTE 01 e ITENS 16 e 20, tendo em
vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, consulto-o acerca
da possibilidade de reduzir os valores ofertados, mesmo para aqueles itens que já estão com
valores inferiores aos preços de referência do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:59:42)

Os licitantes melhores classificados serão convocados para o envio, via sistema, de suas propostas,
discriminando o produto ofertado, além das especificações completas constantes no termo de
referência do edital.

Sistema informa:
(18/10/2019 10:51:12)

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:28:35)

Já estamos por conta do encerramento aleatório.

Sistema informa:
(18/10/2019 10:11:18)

O(s) Grupo(s) G1 e G2 e Item(ns) 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 está(ão) em iminência até 10:21 de
18/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:10:08)

Todos os item foram abertos para lances.Participem!!

Sistema informa:
(18/10/2019 10:09:25)

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Sistema informa:
(18/10/2019 10:08:50)

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Sistema informa:
(18/10/2019 10:08:43)

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:06:14)

Feitos os avisos, efetuaremos uma análise preliminar das proposta para dar início à etapa de lances.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:05:55)

Mesmo que o valor total do grupo seja o melhor classificado, os valores unitários de cada item não
poderão ser superiores aos máximos admissíveis relacionados no ANEXO I do edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:05:37)

Por ultimo, e não menos importante, lembro que os os valores unitários, com no máximo duas
casas decimais, não poderão ser superiores aos máximos admissíveis relacionados no ANEXO I do
edital.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:05:16)

Em atenção ao item 6.23 do edital, as empresas classificadas deverão acompanhar as sessões de
continuidade para o caso de serem convocadas, quando da desclassificação do licitante
anteriormente classificado.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:04:56)

Logo, atenção na formulação dos lances, uma vez que o licitante fica obrigado à manutenção da sua
proposta eletrônica efetuada no Comprasnet.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:04:34)

Portanto solicito ATENÇÃO na formulação de suas propostas, bem como no envio da mesma
DENTRO DO PRAZO estabelecido no edital. Isto é, envio do arquivo de proposta, via sistema, que
será solicitado ao licitante com melhor lance.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:04:10)

Conforme o Acórdão 1.793/2011 – TCU Plenário, os licitantes que não apresentarem a
documentação no prazo solicitado ou que não disponham de todas as condições de habilitação para
participarem do certame, e em decorrência desses fatos venham a ser desclassificados ou
inabilitados, estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:03:55)

Solicito que todos prestem atenção aos avisos.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:03:42)

Iniciarei a sessão fazendo alguns lembretes.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:03:19)

Estamos iniciando os trabalhos relativos ao Pregão 16/2019.

Pregoeiro fala:
(18/10/2019 10:03:04)

Bom dia!!

Fechar
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.556.839/0001-24
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
19/02/2003 

 
NOME EMPRESARIAL 
JARDEL J VIEIRA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
J.J. REPRESENTACOES 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns (Dispensada *) 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários (Dispensada *) 
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (Dispensada *) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV JOSE GRILO 

NÚMERO 
594 

COMPLEMENTO 
LOJA 01 

 
CEP 
29.370-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CONCEICAO DO CASTELO 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LURDES.CONTABILIDADE@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(28) 9996-4338 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/02/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2020 às 14:15:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO   CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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Recebemos de JARDEL J  V IEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
Emissão: 26/11/2019  Dest/Reme: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  V alor Total: 4.479,50

IDENTIFICAÇÃ O E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e
N  000.000.001

S rie 001

CHAV E DE ACESSO

3219 1105 5568 3900 0124 5500 1000 0000 0114 4238 0924

DANFEJARDEL J  V IEIRA EIRELI

RUA DAS HORTENCIAS, 441 - AUGUSTO COCO - CONCEICAO
DO CASTELO - ES - CEP: 29370-000

 Fone: (28)3547-1873
jjv.vendas@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N  000.000.001
   SÉRIE 001
   FOLHA 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NATUREZA DA OPERAÇÃ O

V ENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ O DE USO

332190061025446 26/11/2019 14:47:37
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082668612
INSCRIÇÃ O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁ RIO CNPJ

05.556.839/0001-24

NOME / RAZÃ O SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DATA DA EMISSÃ O

26/11/2019
DATA DA SAÍDA

26/11/2019
HORA DA SAÍDA

13:28:21

CNPJ  / CPF

06.015.041/0001-38
CEP

57051-090
BAIRRO / DISTRITO

FAROL
ENDEREÇO

AV ENIDA ARISTEU DE ANDRADE, 377  
MUNICÍPIO

MACEIO
UF

AL
TELEFONE / FAX

(82)2122-7700
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

DESTINATÁ RIO / REMETENTE

CÁ LCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS

0,00
V ALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.479,50
V ALOR DO IPI

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
DESCONTO

0,00
V ALOR DO SEGURO

0,00
V ALOR DO FRETE

0,00
V ALOR TOTAL DA NOTA

4.479,50

TRANSPORTADOR / V OLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ  / CPF

05.556.839/0001-24
UFPLACA DO V EÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

0 - REMETENTE
NOME / RAZÃ O SOCIAL

JARDEL J  V IEIRA EIRELI
UF

ES
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082668612
MUNICÍPIO

CONCEICAO DO CASTELO
ENDEREÇO

RUA DAS HORTENCIAS, 441,
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃ O PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO
PRODUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERV IÇOS

DESCRIÇÃ O DO PRODUTO / SERV IÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. V ALOR
UNITÁ RIO

V ALOR
DESCONTO

V ALOR
TOTAL

BASE DE 
CÁ LC. ICMS

V ALOR
ICMS

V ALOR
IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

TSF 8001 TELEFONE SEM FIO COM V IV AV OZ E 85171100 040 6102 UN 50,00 89,59 0,00 4.479,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042TSF8001000

RESERV ADO AO FISCOINFORMAÇÕ ES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 595,33 Federal e 1.119,88 Estadual. FONTE: IBPT  0C3829 - V alores totais do ICMS Interestadual- DIFAL da UF destino R$0,00 +
FCP R$0,00. DIFAL da UF Origem R$0,00.
 
INFORMACOES BANCARIAS
BANCO SICOOB (756)
AGENCIA: 3010
CONTA CORRENTE: 82.240-0
LOCAL DE ENTREGA- ALMOX ARIFADO DO TRE/AL- AV ENIDA MENINO MARCELO, 7200-D, V IA EX PRESSA MACEIO-AL
 - V alores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00. DIFAL da UF Origem R$0,00.

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃ O: 26/11/2019 14:47:39 Configure Software
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Pag 01 
ALTERAÇÃO  E CONSOLIDAÇÃO 

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

JARDEL J VIEIRA  EIRELI 

CNPJ  05.556.839/0001-24 
 

Pelo presente instrumento particular de Alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:  

JARDEL JOSE VIEIRA  brasileiro , casado, comerciante, carteira de identidade   n º M-5.817.310 

SSP  – MG  , CPF n º 810.816.266-15 , data  de expedição 15/02/1989 data de nascimento 10/08/1970 , 

natural de Guiricema -MG ,residente e domiciliado  na Rua das Hortências , SN, bairro Mateus Coco 

,CEP.29.370-000 em Conceição do Castelo  - ES. resolve Alterar a Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada JARDEL J VIEIRA  EIRELI  com sede na Rua das Hortencias, 

N 441 – Bairro Augusto Coco CEP. 29.370-000 – em  Conceição do Castelo – ES, registrada sob 

o NIRE  32600274477  , devidamente inscrita no CNPJ nº 05.556.839/0001-24 mediante as 

condições e cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para : Avenida Jose Grilo, n º 594 , loja 01 
, CENTRO, CEP 29.370-000 – Conceição do Castelo – ES 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas consolidando  a seguinte 
redação : 
 
 
JARDEL J VIEIRA  EIRELI  com sede na Avenida Jose Grilo, n º 594 , loja 01 , CENTRO, 
CEP 29.370-000 – Conceição do Castelo – ES  
, regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência 

supletiva, pela Lei nº 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil  reais), em moeda 

corrente do País, sendo subscrito e integralizado neste ato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto será a exploração das seguintes atividades: 
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ALTERAÇÃO  E CONSOLIDAÇÃO 
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

JARDEL J VIEIRA  EIRELI 

CNPJ  05.556.839/0001-24 

 

Atividade Principal: 
4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção em geral 

Atividades Secundárias: 
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- minimercados, mercearias e armazéns 
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
4761-0/01 - Comércio varejista de livros 
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração será por tempo indeterminado (Art. 997, II, CC/2002). 
 

CLÁUSULA QUINTA – A administração caberá a titular JARDEL JOSE VIEIRA , que se  

responsabilizará por todas as operações, representando ativa e passiva, judicial e extrajudicial, 

ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto (Art. 1.172 a 1.176, CC/2002). 
 

CLÁUSULA SEXTA – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o titular prestará contas 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 

e do balanço de resultado econômico, cabendo, os lucros ou perdas apurados (Art. 1.065, 

CC/2002). 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o 

mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.  
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ALTERAÇÃO  E CONSOLIDAÇÃO 

DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

JARDEL J VIEIRA  EIRELI 

CNPJ  05.556.839/0001-24 
 

CLÁUSULA OITAVA – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades 

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 

do, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, 

á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. (Art. 1.028 e Art. 1.031, 

CC/2002).   

CLÁUSULA NONA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa 

que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade 

Anônima.   

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular declara que não está incurso em qualquer penalidade da Lei, de 

que não está impedido de exercer a administração  por lei, ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade (Art. 

1.011, § 1º, CC/2002).  

 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As omissões ou dúvidas que possam a ser suscitas serão supridas 

ou resolvidas com base no Artigo 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem 

aplicáveis.  

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o Foro da Comarca de CONCEIÇÃO DO CASTELO   - 

ES, para qualquer ação fundada, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

 

CONCEIÇÃO DO CASTELO   - ES, 07/04/2020 

 
_____________________________________ 

JARDEL JOSE VIEIRA 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 4 de 4MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

81081626615 JARDEL JOSE VIEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 16:20 SOB Nº 20200159739.
PROTOCOLO: 200159739 DE 22/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001657925. NIRE: 32600274477.
JARDEL J VIEIRA EIRELI

            Paulo Cezar Juffo
            SECRETÁRIO-GERAL
           VITÓRIA, 27/04/2020
        www.simplifica.es.gov.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
20.620.960/0001-61
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
03/07/2014 

 
NOME EMPRESARIAL 
TSK COMERCIO EM GERAL LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TSK MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
******** 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
******** 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
******** 

NÚMERO 
******** 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
******** 

BAIRRO/DISTRITO 
******** 

MUNICÍPIO 
******** 

UF 
** 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(28) 3542-3866 / (28) 3542-0738 
 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
BAIXADA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/12/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/10/2019 às 16:33:05 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
Deseja emitir a Certidão de Baixa? 

   Sim       Não   

 
A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não
exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura
existentes.

Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da
Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br

Informação DOCS.DEFESA IMPEDIMENTO INDIRETO ITEM 08 (0718637)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 433

http://www.receita.fazenda.gov.br/


23/10/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 2/2

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página
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LI NK PARA CONSULTA: 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/fornec/Mensagens_Sessao_Publica.asp?prgCod=813

404 
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21/05/2020 SEI/TRE-AL - 0621134 - SIAFI - Nota de Empenho

file:///C:/Users/Vanessa/Downloads/SIAFI___Nota_de_Empenho_0621134.html 1/2

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em
12/11/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 12/11/2019, às 20:15,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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21/05/2020 SEI/TRE-AL - 0621134 - SIAFI - Nota de Empenho

file:///C:/Users/Vanessa/Downloads/SIAFI___Nota_de_Empenho_0621134.html 2/2

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 0621134 e o código CRC 6E4F1F5B.

0005440-09.2019.6.02.8000 0621134v2
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23/10/2019 Resultado da Consulta ao Sintegra

file:///C:/Users/Vanessa/Desktop/advogados/Resultado da Consulta ao Sintegra.html 1/1

SINTEGRA/ICMS 

Consulta Pública ao Cadastro 

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 18/10/2019

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

 CNPJ:  20.620.960/0001-61 Inscrição Estadual:  083.040.58-7

 Razão Social :  TSK COMERCIO EM GERAL LTDA ME

ENDEREÇO

 Logradouro:  AVENIDA GIOVANI PIASSI

 Número:  645  Complemento:  

 Bairro:  BOA FE

 Município:  CASTELO  UF:  ES

 CEP:  29360000  Telefone:  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL.

Data de Inicio de Atividade: 14/07/2014

Situação Cadastral Vigente: NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/01/2018

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a
realizar operações como contribuinte do ICMS. 

Já a IE com situação cadastral NÃO HABILITADA indica que a empresa NÃO está APTA a realizar
operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja
inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória
e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a
empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste
caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações
tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando
sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 18/10/2019
VOLTAR

© Copyright 2003/2019 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES

CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
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CARTA DE CORREÇÃO ELETR NICA
Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

MODELO

CHAV E DE ACESSO

SÉRIE NÚMERO MÊS/ANO DA EMISSÃ O

ÓRGÃ O AMBIENTE DATA E HORÁ RIO DO EV ENTO

EV ENTO DESCRIÇÃ O DO EV ENTO SEQUÊNCIA DO EV ENTO V ERSÃ O DO EV ENTO

DATA E HORÁ RIO DO REGISTROPROTOCOLOSTATUS

NOTA FISCAL ELETR NICA - NF-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETR NICA

55 001 000000001 11/19

3219 1105 5568 3900 0124 5500 1000 0000 0114 4238 0924

32 PRODUÇÃO 27/11/2019 13:21:53

110110Carta de Correcao 1 1

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e 332190061274041 27/11/2019 13:22:13

NOME / RAZÃ O SOCIAL CNPJ  / CPF

ENDEREÇO BAIRRO CEP

MUNICÍPIO FONE / FAXESTADO INSCRIÇÃ O ESTADUAL

NOME / RAZÃ O SOCIAL CNPJ  / CPF

ENDEREÇO BAIRRO CEP

MUNICÍPIO FONE / FAXESTADO INSCRIÇÃ O ESTADUAL

EMITENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

JARDEL J VIEIRA EIRELI 05.556.839/0001-24

RUA DAS HORTENCIAS 441 AUGUSTO COCO 29370-000

CONCEICAO DO CASTELO ES (28)3547-1873 082668612

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 06.015.041/0001-38

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE 377  FAROL 57051-090

MACEIO AL (82)2122-7700 ISENTO

CONDIÇÕES DE USO
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para
regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
 I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da
prestacao;
 II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
 III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao
 
FRETE POR CONTA DO REMETENTE
TRANSPORTADOR: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
CNPJ : 48.740.351/0071-78 IE:082377588
ENDERECO: RUA MAURO MIRANDA MADUREIRA BAIRRO ELPIDIO V OLPINI CACHOEIRO DO ITEPEMIRIM-ES CEP:29.309-712 
V OLUMES TRANSPORTADOS: 5 CAIX AS
PESO: 17 K G

DATA E HORA DA IMPRESSÃ O: 27/11/2019  13:22:30
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Recebemos de JARDEL J  V IEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
Emissão: 30/11/2019  Dest/Reme: MINISTERIO PUBLICO MILITAR- DF  V alor Total: 1.543,69

IDENTIFICAÇÃ O E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e
N  000.000.026

S rie 001

CHAV E DE ACESSO

3219 1105 5568 3900 0124 5500 1000 0000 2614 7323 4635

DANFEJARDEL J  V IEIRA EIRELI

RUA DAS HORTENCIAS, 441 - AUGUSTO COCO - CONCEICAO
DO CASTELO - ES - CEP: 29370-000

 Fone: (28)3547-1873
jjv.vendas@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N  000.000.026
   SÉRIE 001
   FOLHA 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NATUREZA DA OPERAÇÃ O

V ENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ O DE USO

332190062302531 30/11/2019 13:00:06
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082668612
INSCRIÇÃ O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁ RIO CNPJ

05.556.839/0001-24

NOME / RAZÃ O SOCIAL

MINISTERIO PUBLICO MILITAR- DF
DATA DA EMISSÃ O

30/11/2019
DATA DA SAÍDA

30/11/2019
HORA DA SAÍDA

12:52:53

CNPJ  / CPF

26.989.715/0004-55
CEP

70800-400
BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE
ENDEREÇO

SETOR DE EMBAIX ADAS NORTE  LOTE 43, 43  
MUNICÍPIO

BRASILIA
UF

DF
TELEFONE / FAX

(61)3255-7660
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

DESTINATÁ RIO / REMETENTE

CÁ LCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS

0,00
V ALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.543,69
V ALOR DO IPI

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
DESCONTO

0,00
V ALOR DO SEGURO

0,00
V ALOR DO FRETE

0,00
V ALOR TOTAL DA NOTA

1.543,69

TRANSPORTADOR / V OLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ  / CPF

05.556.839/0001-24
UFPLACA DO V EÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

0 - REMETENTE
NOME / RAZÃ O SOCIAL

JARDEL J  V IEIRA EIRELI
UF

ES
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082668612
MUNICÍPIO

CONCEICAO DO CASTELO
ENDEREÇO

RUA DAS HORTENCIAS, 441,
QUANTIDADE

1
ESPÉCIE

V OLUME
MARCA NUMERAÇÃ O PESO BRUTO

30,000
PESO LÍQUIDO

30,000

CÓDIGO
PRODUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERV IÇOS

DESCRIÇÃ O DO PRODUTO / SERV IÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. V ALOR
UNITÁ RIO

V ALOR
DESCONTO

V ALOR
TOTAL

BASE DE 
CÁ LC. ICMS

V ALOR
ICMS

V ALOR
IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

CABO PP 3 X  2,5MM2 85441100 040 6102 MT 100,00 4,77 0,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CP3711
ADAPT SOLD CTO 32 X  1 39174090 040 6102 UN 5,00 1,27 0,00 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096008
ADAPT SOLD CTO 60 X  2 39174090 040 6102 UN 2,00 8,94 0,00 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096011
ADAP SOLD CT BOL ROSC 75MM X  2 12 39174090 040 6102 UN 7,00 12,42 0,00 86,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T22000756
LIX A FERRO 150 68052000 040 6102 UN 4,00 2,46 0,00 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00228
BUCHA RED SOLD CTA 60X 50MM 39174090 040 6102 UN 6,00 3,32 0,00 19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010251
BUCHA RED SOLD CURTA 75X 60MM 39174090 040 6102 UN 5,00 12,39 0,00 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022067273
BUCHA RED ROSC 1.1/2X 1 39174090 040 6102 UN 5,00 5,07 0,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010163
REGISTRO ESFERA SOLD 50MM 84818095 040 6102 UN 18,00 16,55 0,00 297,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000544
SOLUCAO LIMPADORA 1 LITRO 39174090 040 6102 UN 2,00 53,99 0,00 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008577
TEE SOLD 50MM 39174090 040 6102 UN 9,00 6,88 0,00 61,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096086
TEE SOLD 60MM 39174090 040 6102 UN 2,00 19,48 0,00 38,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096087
JOELHO SOLD 90 X  60MM 39174090 040 6102 UN 4,00 15,87 0,00 63,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096051
LUV A SOLD 110MM 39174090 040 6102 UN 2,00 64,49 0,00 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T22171038
LUV A ROSC 11/2 39174090 040 6102 UN 2,00 5,13 0,00 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010187
V ALV  DE RET HORIZONTAL LT C/R PORT1 1/2 84813000 040 6102 UN 2,00 64,49 0,00 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00HG271094001

RESERV ADO AO FISCOINFORMAÇÕ ES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 64,84 Federal e 275,19 Estadual. FONTE: IBPT  0C3829 - INFORMACOES BANCARIAS
BANCO SICOOB (756)
AGENCIA: 3010
CONTA CORRENTE: 82.240-0
 
NOTA DE EMPENHO- 2019NE001341 - V alores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00. DIFAL da UF Origem
R$0,00.

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃ O: 30/11/2019 13:00:08 Configure Software
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Recebemos de JARDEL J  V IEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
Emissão: 11/12/2019  Dest/Reme: CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO  V alor Total: 9.278,40

IDENTIFICAÇÃ O E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e
N  000.000.031

S rie 001

CHAV E DE ACESSO

3219 1205 5568 3900 0124 5500 1000 0000 3111 6532 0470

DANFEJARDEL J  V IEIRA EIRELI

RUA DAS HORTENCIAS, 441 - AUGUSTO COCO - CONCEICAO
DO CASTELO - ES - CEP: 29370-000

 Fone: (28)3547-1873
jjv.vendas@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N  000.000.031
   SÉRIE 001
   FOLHA 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NATUREZA DA OPERAÇÃ O

V ENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ O DE USO

332190064871867 11/12/2019 08:52:09
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082668612
INSCRIÇÃ O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁ RIO CNPJ

05.556.839/0001-24

NOME / RAZÃ O SOCIAL

CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
DATA DA EMISSÃ O

11/12/2019
DATA DA SAÍDA

11/12/2019
HORA DA SAÍDA

08:28:39

CNPJ  / CPF

11.439.520/0001-11
CEP

70070-060
BAIRRO / DISTRITO

ZONA CIV ICO-ADMINISTRATIV A
ENDEREÇO

SETOR DE ADM FEDERAL SUL QD 2 LOTE 3, QD 2  EDIFICIO ADAIL BELMONTE
MUNICÍPIO

BRASILIA
UF

DF
TELEFONE / FAX

(61)3366-9100
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

DESTINATÁ RIO / REMETENTE

CÁ LCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS

0,00
V ALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.278,40
V ALOR DO IPI

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
DESCONTO

0,00
V ALOR DO SEGURO

0,00
V ALOR DO FRETE

0,00
V ALOR TOTAL DA NOTA

9.278,40

TRANSPORTADOR / V OLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ  / CPF

48.740.351/0071-78
UFPLACA DO V EÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

0 - REMETENTE
NOME / RAZÃ O SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
UF

ES
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082377588
MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO

MAURO MIRANDA MADUREIRA
QUANTIDADE

8
ESPÉCIE

CAIX A
MARCA NUMERAÇÃ O PESO BRUTO

80,000
PESO LÍQUIDO

80,000

CÓDIGO
PRODUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERV IÇOS

DESCRIÇÃ O DO PRODUTO / SERV IÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. V ALOR
UNITÁ RIO

V ALOR
DESCONTO

V ALOR
TOTAL

BASE DE 
CÁ LC. ICMS

V ALOR
ICMS

V ALOR
IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

K IT COMPLETO PARA CAIX AS ACOPLADAS  ENT 84818019 040 6102 UN 120,00 77,32 0,00 9.278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009507-1

RESERV ADO AO FISCOINFORMAÇÕ ES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 389,69 Federal e 1.577,33 Estadual. FONTE: IBPT  0C3829 - INFORMACOES BANCARIAS
BANCO SICOOB (756)
AGENCIA: 3010
CONTA CORRENTE: 82.240-0
NOTA DE EMPENHO-2019NE000509
INSTRUCOES PARA ENTREGA- SECAO DE MATERIAL/PATRIMONIO
HORARIO DE ENTREGA-13 AS 17 HORAS
AGENDAR ENTREGA-(61)3315-9438 OU (61)3315-9439 - V alores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00.
DIFAL da UF Origem R$0,00.

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃ O: 11/12/2019 08:52:12 Configure Software
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Recebemos de JARDEL J  V IEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
Emissão: 11/12/2019  Dest/Reme: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA  V alor Total: 905,70

IDENTIFICAÇÃ O E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e
N  000.000.032

S rie 001

CHAV E DE ACESSO

3219 1205 5568 3900 0124 5500 1000 0000 3216 3643 0498

DANFEJARDEL J  V IEIRA EIRELI

RUA DAS HORTENCIAS, 441 - AUGUSTO COCO - CONCEICAO
DO CASTELO - ES - CEP: 29370-000

 Fone: (28)3547-1873
jjv.vendas@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N  000.000.032
   SÉRIE 001
   FOLHA 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NATUREZA DA OPERAÇÃ O

V ENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ O DE USO

332190064986700 11/12/2019 14:36:28
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082668612
INSCRIÇÃ O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁ RIO CNPJ

05.556.839/0001-24

NOME / RAZÃ O SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
DATA DA EMISSÃ O

11/12/2019
DATA DA SAÍDA

11/12/2019
HORA DA SAÍDA

13:50:39

CNPJ  / CPF

03.985.113/0001-81
CEP

80220-902
BAIRRO / DISTRITO

PAROLIN
ENDEREÇO

RUA JOAO PAROLIN, 224  
MUNICÍPIO

CURITIBA
UF

PR
TELEFONE / FAX

(41)3330-8545
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

DESTINATÁ RIO / REMETENTE

CÁ LCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS

0,00
V ALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁ LCULO DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR DO ICMS SUBST.

0,00
V ALOR TOTAL DOS PRODUTOS

905,70
V ALOR DO IPI

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
DESCONTO

0,00
V ALOR DO SEGURO

0,00
V ALOR DO FRETE

0,00
V ALOR TOTAL DA NOTA

905,70

TRANSPORTADOR / V OLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ  / CPF

48.740.351/0071-78
UFPLACA DO V EÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

0 - REMETENTE
NOME / RAZÃ O SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
UF

ES
INSCRIÇÃ O ESTADUAL

082377588
MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO

MAURO MIRANDA MADUREIRA
QUANTIDADE

1
ESPÉCIE

V OLUME
MARCA NUMERAÇÃ O PESO BRUTO

15,000
PESO LÍQUIDO

15,000

CÓDIGO
PRODUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERV IÇOS

DESCRIÇÃ O DO PRODUTO / SERV IÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. V ALOR
UNITÁ RIO

V ALOR
DESCONTO

V ALOR
TOTAL

BASE DE 
CÁ LC. ICMS

V ALOR
ICMS

V ALOR
IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

BUCHA FIX ACAO N.10 PCT 100U 39259090 040 6102 PCT 20,00 13,74 0,00 274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004885
CANTONEIRA PARA MOV EIS 83014000 040 6102 UN 200,00 2,46 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CM34
LUV A SOLD. 50MM 39174090 040 6102 UN 40,00 2,47 0,00 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096067
MASSA PLASTICA 400G CZA C/ CATALIS 32141010 040 6102 UN 5,00 8,02 0,00 40,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015498

RESERV ADO AO FISCOINFORMAÇÕ ES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 47,42 Federal e 153,98 Estadual. FONTE: IBPT  0C3829 - INFORMACOES BANCARIAS
BANCO SICOOB (756)
AGENCIA: 3010
CONTA CORRENTE: 82.240-0
 
NOTA DE EMPENHO- 2019NE001318 - V alores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00. DIFAL da UF Origem
R$0,00.

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃ O: 11/12/2019 14:36:36 Configure Software
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Junta Comercial do Estado do Espirito Santo
Certifico o Registro em 22/09/2015
Arquivamento  de 22/09/2015 Protocolo 156932369 de 11/09/2015
Nome da empresa ARCA COMERCIO EM GERAL LTDA ME NIRE 32201818228
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 9450479416001 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2015
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

23/09/2015
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18/10/2019 Certidão de Baixa de Inscrição

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Certidao.asp 1/1

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
   

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

    
CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

   
NÚMERO DO CNPJ 
20.620.960/0001-61

DATA DA BAIXA 
13/12/2017

   
DADOS DO CONTRIBUINTE
NOME EMPRESARIAL 
TSK COMERCIO EM GERAL LTDA

   
ENDEREÇO
LOGRADOURO
AV GIOVANI PIASSI

NÚMERO
645

COMPLEMENTO BAIRRO OU DISTRITO
BOA FE

CEP
29.360-000

MUNICÍPIO
CASTELO

UF
ES

TELEFONE
(28) 3542-3866 / (28)
3542-0738

   
MOTIVO DE BAIXA

EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

   
Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado 

aos órgãos convenentes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários 
posteriormente apurados.

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitida às 16:16:18, horário de Brasília, do dia 18/10/2019 via Internet
 
UNIDADE CADASTRADORA: 0720101 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
 

A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e
não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos
porventura existentes.

Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da
Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br

Voltar
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PREGÃO: 152020  UASG:070017 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-RJ 

CHAT DE MENSAGENS: 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:07:15 

Para JARDEL J VIEIRA EIRELI - Sr. licitante, solicito que anexe no 
sistema, para fins de diligências e no prazo de 2h, a contar da 

convocação por anexo, as últimas alterações contratuais dos contratos 
das empresas JARDEL J VIEIRA EIRELI, TSK MATERIAL ELETRICO E 

HIDRAULICO e ARCA COMERCIO EM GERAL LTDA, assim como demais 
documentos que relacionados para análise. 

Sistema 19/05/2020 
14:07:35 

Senhor fornecedor JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 
05.556.839/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:08:30 

Passarei às considerações de habilitação das demais empresas. 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:11:03 

Foram verificadas as regularidades fiscais e trabalhistas das empresas I9 
DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, VOLT MATERIAIS ELETRICOS 

EIRELI e LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. 
conforme documentos extraídos do SICAF bem como as informações da 
situação trabalhista das mesmas, em cumprimento ao subitem 10.2 do 

edital. 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:15:49 

Constatou-se no documento extraído do SICAF que a regularidade fiscal 
da empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI perante à Receita 

Estadual encontra-se desatualizada (vencida) mas em consulta ao site da 
Secretaria Estadual de Fazenda de Minas Gerais verifiquei que a empresa 

encontra-se regular, sendo emitida a certidão atualizada que será 
juntada aos autos. 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:17:31 

Foram verificadas as existências de registro impeditivo da contratação e 
eventual descumprimento das vedações previstas no subitem 3.3 do 

edital em nome do licitante e de seu sócio majoritário, mediante consulta 
ao SICAF e consulta consolidada do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), em cumprimento ao subitem 
10.3 do edital. 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:19:24 

As referidas empresas prestaram, eletronicamente, as declarações 
exigidas no subitem 3.2 do edital, que serão juntadas aos autos, 

declarando as empresas I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, 
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI e LX DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS ELETRICOS EIRELI habilitadas e vencedoras do certame. 

Pregoeiro 19/05/2020 
14:20:37 

Aguardarei a documentação da empresa Jardel para finalizar a análise 
sobre sua habilitação. 

Sistema 19/05/2020 
15:27:41 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 
05.556.839/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1. 

Pregoeiro 19/05/2020 
15:41:07 

Por favor, solicito que aguardem. 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:45:17 

Srs. Licitantes, após análise dos documentos de habilitação da empresa 
JARDEL J VIEIRA EIRELI, tem-se: 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:46:09 

A empresa Jardel foi aberta em 19/02/2003, sendo o Sr. JARDEL JOSE 
VIEIRA o único sócio da empresa. 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:46:49 

A empresa TSK COMERCIO EM GERAL LTDA foi aberta em 03/07/2014, 
sendo os sócios JARDEL JOSE VIEIRA (99%) e VANESSA APARECIDA 

LAZARO ROZERA (1%) e o primeiro como dirigente da empresa. 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:50:06 

Após consulta aos documentos anexados no sistema, verificou-se que 
houve pedido de baixa da empresa TSK junto à Receita Federal em 
13/12/2017, bem como foi realizada consulta ao site do Sintegra, 

comprovando que a empresa NÃO está APTA a realizar operações como 
contribuinte do ICMS 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:50:58 

(...) conforme contrato social anexado no sistema. 
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Pregoeiro 19/05/2020 
16:51:29 

A empresa possui a penalidade vigente de Impedimento de Licitar e 
Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º até 03/03/2021, o que não reflete 

na empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI participante do certame. 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:53:51 

De todo exposto, verificou-se a ausência de má fé do representante da 
empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI nas situações ocorridas, após 

informação na consulta ao SICAF. 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:56:49 

Prosseguirei as considerações sobre a consulta aos documentos de 
habilitação exigidos no subitem 10.3 do edital. 

Pregoeiro 19/05/2020 
16:59:51 

Foi verificada a existência de registro impeditivo da contratação e 
eventual descumprimento das vedações previstas no subitem 3.3 do 

edital em nome do licitante e de seu sócio majoritário, mediante consulta 
ao SICAF e consulta consolidada do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), em cumprimento ao subitem 
10.3 do edital. 

Pregoeiro 19/05/2020 
17:00:46 

A empresa JARDEL J VIEIRA EIRELI prestou, eletronicamente, as 
declarações exigidas no subitem 3.2 do edital, que serão juntadas aos 

autos, declarando-a habilitada e vencedora do certame. 
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[]gnĝ \pn_̀�e¤\]\pfega_�̀JLSUDGD�D?PKVL�LSP��UDB¥�QNZL�PDXTD�BvB??

b�mefg¦emeaga\̀�\f]\n_̀§�§̈ �̀q�U

b�mefg¦emeaga\̀©g]k\̂ à\̀j]\¤\]ªpfeg�̀q�U
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4191 - 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  0714377

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos  X OBJETO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

 X OBJETO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

 

CONFORMIDADE: RATIFICADA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR
REGISTRADA NOS EVENTOS NºS 0715235; 0719154.

PROPOSTAS:

1. ITEM 01 e  05: 0719154 (OBS. PROPOSTA ITEM  01,
considerando a recomendação/condição de
conformidade, evento 0715235, licitante retificou e
anexou a proposta);

2. ITEM 02: 0714380;
3. ITEM 03: 0714382;
4. ITEM 04: 0714386;
5. ITEM 06: 0719189. (OBS. PROPOSTA ITEM 06,

considerando a recomendação/condição de
conformidade, evento 0715235 , licitante retificou e
anexou a proposta);

6. ITEM 08: 0716869;
7. ITEM 09: 0716870;
8. ITENS 07 e 10: 0714389.

 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

x  

ATOS CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS COM PROPOSTAS
ADJUDICADAS:

1. ITENS 01 e 05: 0718165
2. ITENS 07 e 10: 0718474
3. ITEM  02:0718401
4. ITEM  03:0718461
5. ITEM  04:0718427
6. ITEM  06:0718553
7. ITEM  08:0718632
8. ITEM  09:0718593  

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/COMPLEMENTAÇÃO
(CONFORME O CASO) RECEITA ESTADUAL ATUALIZADA,
DOCUMENTOS: SICAF, CADASTRO FORNECEDRO, NÍVEL
CREDENCIAMENTO, RECEITA ESTADUAL)

1. ITENS 01 e 05: 0718163
2. ITENS 07 e 10: 0718506
3. ITEM  02:0718397
4. ITEM  03:0718450, 0718456
5. ITEM  04:0718426
6. ITEM  06:0718547
7. ITEM  08:0718629
8. ITEM  09:  0718589

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15
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15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO, CONFORME ITEM 15 DO PRESENTE
PAPEL DE TRABALHO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS ANEXOS EXIGIDOS NA HABILITAÇÃO
JURÍDICA  CERTIDÕES TRABALHISTA, CERTIDÃO CNJ,
CERTIDÃO, TCU, CERTIDÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

1. ITENS 01 e 05: 0718155
2. ITENS 07 e 10:0718504
3. ITEM  02:0718396
4. ITEM  03:0718448
5. ITEM  04:0718422
6. ITEM  06:0718542
7. ITEM  08:0718626
8. ITEM  09:0718586

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
CADIN EMPRESAS ADJUDICADAS

0719176

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

DECLARAÇÕES DAS EMPRESAS ADJUDICADAS/CONSULTA
COMPRASNET.

1. ITENS 01 e 05:0718125
2. ITENS 07 e 10:0718501
3. ITEM  02:0718390
4. ITEM  03:0718446
5. ITEM  04:0718419
6. ITEM  06:0718512
7. ITEM  08:0718625
8. ITEM  09:0718583  

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

I- LICITANTE ADJUDICADO ITEM
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18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X

08, JUSTIFICATIVA DA ADJUDICAÇÃO
PREGOEIRO: APESAR DO REGISTRO NO
SICAF DE IMPEDIMENTO
INDIRETOS 0718629, LICITANTE
APRESENTOU DEFESA, JUNTOU
DOCUMENTOS, EVENTO SEI Nº 0718637.
Pelo exposto, com fulcro
no ACORDÃO 1.831/2014, TCU, apreciando o
caso concreto e considerando a inesistência
das três caractrísticas fundamentais que
permitem configurar a ocorrência de abuso da
personalidde juridica, abaixo apontadas,
habilitamos e adjudicamos o item 08 vencedor
do certame, Empresa JADEL J. VIEIRA EIRELI.
a) a completa identidade dos sócios-
proprietários;
b) a atuação no mesmo ramo de atividades;
c) a transferência integral do acervo técnico e
humano.
 
II- LICITANTE ADJUDICADO ITEM
09, JUSTIFICATIVA DA ADJUDICAÇÃO
PREGOEIRO: APESAR DO REGISTRO NO
SICAF DE VINCULO COM O SERVIÇO
PÚBLICO, 0718589, HABILITAMOS E
ADJUDICAMOS LICITANTE VENCEDOR
EMPRESA NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO
SERVIÇOS LTDA, CONSIDERANDO O NÃO
ENQUADRAMENTO NO ITEM 3.3 DO
EDITAL, TAMPOUCO, C/C LEI 8.666/93
INC. III, ART. 9º.

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

ATA PREGÃO 26/2020:

PÁGINAS DE 01 a 22 0719159

PÁGINAS DE 23 a 45 0719166

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICAO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO
DE BARROS NETO

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
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decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  TERMO DE ADJUDICAÇÃO: 0719145

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  
PROPOSTAS V. ITEM 9

RESULTADO FORNECEDOR : 0719173

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/06/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719191 e o código CRC 0EDB0391.

0008795-27.2019.6.02.8000 0719191v23
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PROCESSO : 0008795-27.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 26/2020. MATERIAL EXPEDIENTE.

 

Parecer nº 1134 / 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 26/2020, objetivando a
aquisição de material de consumo – expediente para as
Eleições de 2020 ,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0701309).

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 (0719191).

 
 
 
 

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

0701605

0705312

 

 

 

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

0719159

0719166

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0719175

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 0719191

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

 

0719154

0714380

0714382

0714386

0714387

0714389
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0716869

0716870

 

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

0718163

0718155

0718396

0718397

0718448

0718450

0718422

0718426

0718542

0718547

0718504

0718506

0718626

0718629

0718586

0718589

0719176

 

 

 

 

 

 

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
26/2020, que visa à aquisição de material de consumo –
 expediente para as Eleições de 2020, conforme relatório
Resultado por Fornecedor (0719173):

 
- HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS

EIRELI , CNPJ nº 36.214.108/0001-24, itens 1 e 5, proposta
contida no evento 0719154, no valor de R$ 53.650,00
(cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

 
- PRISMA PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº

28.076.288/0001-05, item 2, proposta contida no evento
0714380, no valor de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e
cinco reais).

 
- SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EIRELI, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, item 3, proposta contida
no evento 0714382, no valor de R$ 5.875,00 (cinco mil
oitocentos e setenta e cinco reais).

- JEAN ALEXANDRE WENDER DE MORAIS, CNPJ
nº 27.130.609/0001-31, item 4, proposta contida no
evento 0714386, no valor de R$ 2.985,00 (dois mil novecentos
e oitenta e cinco reias).

- FRANCO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº
34.049.507/0001-51, item 6, proposta contida no
evento 0714387, no valor de R$ 1.785,00 (mil setecentos e
oitenta e cinco reias).

 
- LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, CNPJ

nº 10.849.617/0001-30, itens 7 e 10, proposta contida no
evento 0714389, no valor de R$ 899,97 (oitocentos e noventa
e nove reais e noventa e sete centavos).

 
- JARDEL J. VIEIRA EIRELI, CNPJ nº

05.556.839/0001-24, item 8, proposta contida no
evento 0716869, no valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos
e vinte reais).

 
- NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA,  CNPJ nº 05.383.313/0001-90, item 9, proposta contida
no evento 0716870, no valor de R$ 1.067,00 (mil e sessenta e
sete reais).

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 15/06/2020, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/06/2020, às 20:45, 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
0720002 e o código CRC A6F5671C.

0008795-27.2019.6.02.8000 0720002v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o disposto no Parecer 1134

(0720002), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que
atestou a regularidade do procedimento licitatório objeto do
presente procedimento, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste TRE/AL, para
a necessária e competente deliberação, com a recomendação
de que seja procedida a homologação do PE nº 26/2020, que
visa à aquisição de material de consumo –  expediente para as
Eleições de 2020, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0719173); e que seja autorizada a contratação
das seguintes empresas:

 
- HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS

EIRELI , CNPJ nº 36.214.108/0001-24, itens 1 e 5, proposta
contida no evento 0719154, no valor de R$ 53.650,00
(cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

 
- PRISMA PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº

28.076.288/0001-05, item 2, proposta contida no
evento 0714380, no valor de R$ 1.375,00 (mil trezentos e
setenta e cinco reais).

 
- SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

EIRELI, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, item 3, proposta contida
no evento 0714382, no valor de R$ 5.875,00 (cinco mil
oitocentos e setenta e cinco reais).
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- JEAN ALEXANDRE WENDER DE MORAIS, CNPJ
nº 27.130.609/0001-31, item 4, proposta contida no
evento 0714386, no valor de R$ 2.985,00 (dois mil novecentos
e oitenta e cinco reias).

 
- FRANCO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº

34.049.507/0001-51, item 6, proposta contida no
evento 0714387, no valor de R$ 1.785,00 (mil setecentos e
oitenta e cinco reias).

 
- LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, CNPJ

nº 10.849.617/0001-30, itens 7 e 10, proposta contida no
evento 0714389, no valor de R$ 899,97 (oitocentos e noventa
e nove reais e noventa e sete centavos).

 
- JARDEL J. VIEIRA EIRELI, CNPJ nº

05.556.839/0001-24, item 8, proposta contida no
evento 0716869, no valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos
e vinte reais).

 
- NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA,  CNPJ nº 05.383.313/0001-90, item 9, proposta contida
no evento 0716870, no valor de R$ 1.067,00 (mil e sessenta e
sete reais).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2020, às 12:05, 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
0720439 e o código CRC 45BC80A0.

0008795-27.2019.6.02.8000 0720439v1
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PROCESSO : 0008795-27.2019.6.02.800
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação do PE nº 26/2020. MATERIAL EXPEDIENTE. Eleições 2020.

 

Decisão nº 1722 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, e tendo

em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
no Parecer n. 1134 (0720002), atestando a regularidade jurídica
do Pregão Eletrônico nº 26/2020, objetivando a aquisição de material
de consumo – expediente para as Eleições Municipais de 2020,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0701309),
HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos e legaais, o
resultado do referido Pregão Eletrônico, em conformidade com a Ata
de Registro de Preços, que visa à aquisição de material de consumo –
 expediente para as Eleições de 2020, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0719173), a saber: 

 

- HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E
ALIMENTOS EIRELI , CNPJ nº
36.214.108/0001-24, itens 1 e 5, proposta
contida no evento 0719154, no valor de R$
53.650,00 (cinquenta e três mil seiscentos e
cinquenta reais).
 
- PRISMA PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº
28.076.288/0001-05, item 2, proposta contida
no evento 0714380, no valor de R$ 1.375,00
(mil trezentos e setenta e cinco reais).
 
- SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, item 3,
proposta contida no evento 0714382, no valor
de R$ 5.875,00 (cinco mil oitocentos e setenta
e cinco reais).
- JEAN ALEXANDRE WENDER DE MORAIS,
CNPJ nº 27.130.609/0001-31, item 4, proposta
contida no evento 0714386, no valor de R$
2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco
reias).
- FRANCO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº
34.049.507/0001-51, item 6, proposta contida
no evento 0714387, no valor de R$ 1.785,00
(mil setecentos e oitenta e cinco reias).
 
- LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA,
CNPJ nº 10.849.617/0001-30, itens 7 e 10,
proposta contida no evento 0714389, no valor
de R$ 899,97 (oitocentos e noventa e nove
reais e noventa e sete centavos).
 
- JARDEL J. VIEIRA EIRELI, CNPJ nº
05.556.839/0001-24, item 8, proposta contida
no evento 0716869, no valor de R$ 6.720,00
(seis mil setecentos e vinte reais).
 
- NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA,  CNPJ nº 05.383.313/0001-
90, item 9, proposta contida no
evento 0716870, no valor de R$ 1.067,00 (mil
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e sessenta e sete reais).
 

 
À Secretaria de Administração para as providências

de sua alçada.
 

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício

da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 19/06/2020, às 13:29, 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
0722294 e o código CRC 1E1EC60B.

0008795-27.2019.6.02.8000 0722294v6
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19/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=847160&tipo=t 1/4

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2020

Às 16:35 horas do dia 19 de junho 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 0008795-
27.2019, Pregão nº 00026/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA
Descrição Complementar: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL
PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 21.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.650,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6.930,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HUMAITA COMERCIO DE
PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, Melhor

lance: R$ 6.930,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:24

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 2
Descrição: COLA
Descrição Complementar: COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR VARIADA, APLICAÇÃO ESCOLAR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 23G/SECAGEM RÁPIDA/ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO VISCOSO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.675,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRISMA PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.375,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRISMA PAPELARIA

EIRELI, CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05, Melhor lance: R$ 1.375,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:24

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Item: 3
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM,
COMPRIMENTO 10 M, COR LARANJA, APLICAÇÃO MULTIUSO
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.875,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.875,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALENAS MATERIAIS PARA
ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13, Melhor lance: R$

5.875,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:24

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 4
Descrição: ALMOFADA CARIMBO
Descrição Complementar: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, TAMANHO Nº 4, TIPO NÃO ENTINTADA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.155,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS , pelo melhor lance de R$ 2.985,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE
WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, Melhor lance: R$

2.985,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:25

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 5
Descrição: PAPELEIRA MESA DE ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: PAPEL A4, RECICLADO , 75G/M², 100% reciclado, não clorado, 210 X 297 mm, duas faces
lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco, composto de no mínimo 70% de
aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A
resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do
fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem. (3.200 resmas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.496,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 46.720,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HUMAITA COMERCIO DE
PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, Melhor

lance: R$ 46.720,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:25

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 6
Descrição: PINCEL ATÔMICO
Descrição Complementar: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA
DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.165,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FRANCO & OLIVEIRA LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.785,6788 , com valor negociado a R$
1.785,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRANCO & OLIVEIRA LTDA,
CNPJ/CPF: 34.049.507/0001-51, Melhor lance: R$ 1.785,6788, Valor

Negociado: R$ 1.785,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:25

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 7
Descrição: RÉGUA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL POLIESTIRENO, COMPRIMENTO 20 CM, GRADUAÇÃO
CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR INCOLOR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.600,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA , pelo melhor lance de R$ 800,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA
RENASCER LTDA, CNPJ/CPF: 10.849.617/0001-30, Melhor lance: R$

800,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:25

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 8
Descrição: PASTA ARQUIVO
Descrição Complementar: PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, LARGURA 235 MM, ALTURA 350 MM,
LOMBADA 4 CM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.860,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: JARDEL J VIEIRA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6.779,0000 , com valor negociado a R$
6.720,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JARDEL J VIEIRA EIRELI,
CNPJ/CPF: 05.556.839/0001-24, Melhor lance: R$ 6.779,0000, Valor

Negociado: R$ 6.720,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:25

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 9
Descrição: ETIQUETA AUTO-ADESIVA
Descrição Complementar: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL ADESIVO, COR BRANCA, FORMATO
RETANGULAR,APRESENTAÇÃO ROLO COM 7,6 METROS, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO, COMPRIMENTO 25,4
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MM, LARGURA I 7,70 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Caixa 3.000,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.334,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.067,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOGUEIRA NOBRE
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.313/0001-90, Melhor

lance: R$ 1.067,0000

Homologado 19/06/2020
16:35:25

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Item: 10
Descrição: ETIQUETA AUTO-ADESIVA
Descrição Complementar: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL ADESIVO, COR BRANCA, FORMATO
RETANGULAR,APRESENTAÇÃO ROLO COM 7,6 METROS, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO, COMPRIMENTO 25,4
MM, LARGURA I 7,70 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 300,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA , pelo melhor lance de R$ 100,0000 , com valor
negociado a R$ 99,9700 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/06/2020
17:03:09 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA
RENASCER LTDA, CNPJ/CPF: 10.849.617/0001-30, Melhor lance: R$

100,0000, Valor Negociado: R$ 99,9700

Homologado 19/06/2020
16:35:26

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Fim do documento

Termo Homologação PE 26/2020 (0722466)         SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 / pg. 545



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de junho 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 19/06/2020, às 18:26, 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
0722472 e o código CRC 49D7315F.
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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: 25/06/2020 18:49:29
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5906849
Data prevista de publicação: 26/06/2020
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

12734020
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 17-2020
-aquisicao de generos alimenticios.rtf

f0228e9ed0796c06
c98ecc52f6bdac4c

6,00
R$

198,24

12734021
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 26-2020
-aquisicao de material expediente para as Eleicoes.rtf

58c11c485876982e
a076713f5fe6ce97

9,00
R$

297,36

TOTAL DO OFICIO 15,00
R$

495,60

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incombeta.in.gov.br/recibo.do?idof=5906849
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020 - UASG 80001

Nº Processo: 500.895/2020-6. Objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta para impressoras HP
. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 26/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59.
Endereço: Safs Quadra 08, Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80001-5-00025-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 26/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/07/2020 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/06/2020) 80001-00001-2020NE000001
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo STJ n. 010227/2020. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 04/2020. Partícipes: Superior Tribunal
de Justiça - STJ e Advocacia Geral da União - AGU. OBJETO: Racionalizar a tramitação dos processos
relacionados aos órgãos e às entidades públicas representados pela AGU, além da execução de projetos
ou eventos de interesse comum ligados à prevenção de litígios, ao gerenciamento de precedentes
qualificados e ao fomento da resolução consensual das controvérsias. Vigência: 24/06/2020 a 23/12/2020.
Signatários: Ministro João Otávio de Noronha - Presidente/STJ, e José Levi Mello Amaral Júnior - Advogado
Geral da União/AGU.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação do IMAC - INSTITUTO DE
MASTOLOGIA E CLÍNICAS INTEGRADAS SS LTDA, CNPJ: 08.270.812/0001-69, para a
prestação de serviços de assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência
à Saúde do Tribunal Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento
nº 1/2020. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da empresa ESPAÇO
ODONTOLÓGICO SORRISO LTDA EPP, CNPJ: 05.045.512/0001-98, para a prestação de
serviços de assistência odontológica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde
do Tribunal Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº
1/2019. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 000151/20-00.11. Contrato nº 19/2020, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar e a sociedade empresária GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E
ARQUITETURA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo
de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. VALOR: R$ 30.000,00. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 0003 - REFOR. VIGÊNCIA: 343 (trezentos e quarenta e
três) dias, a contar da data de sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e suas alterações
posteriores, bem como, na Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 24.06.2020.
ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Priscila Consani das
Mercês Oliveira, Procuradora, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Scansystem Ltda.; Objeto do 3º Termo Aditivo:
Prorrogar, pelo prazo de 02 (dois) meses, a suspensão temporária da execução dos serviços
objeto do Contrato original, prevista no item 6.1 do Segundo Aditamento; e retificar a
redação do subitem 6.1.1; Fundamento Legal: Artigo 8º, parágrafo único, artigo 78, inciso
XIV, artigo 79, §5º e artigo 65 inciso II, todos da Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17; Data
da assinatura: 17/06/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00332; Contrato n.º 036/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Scansystem Ltda.; Objeto do 3º Termo
Aditivo: Suspender temporariamente, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contado a partir de 01/04/2020, a execução dos serviços objeto do Contrato
original; Fundamento Legal: Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020 e Lei nº
13.979/20; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17; Data da assinatura:
17/06/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00338; Contrato n.º 032/2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO TERCEIRO ao Contrato nº 20/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: CERT LTDA. OBJETO: Prorrogação do contrato de serviços de operação e
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar, por 12 (doze)
meses a partir de 04/08/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390.37 e
2020NE500180, de 22/06/2020. VALOR TOTAL: R$ 500.378,76. PA: 0003749-05.2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO Nº 23/2020

Comunicamos o cancelamento do aviso de anulação da licitação supracitada, processo Nº
2703-60.2019. , publicada no D.O.U de 02/06/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços especializados e continuados de ESTOQUISTA, mediante alocação e gestão de
postos de trabalho, a serem prestados ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, consoante as
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, que integra o presente edital.
Novo Edital: 26/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389
Isaura Parente - RIO BRANCO - ACEntrega das Propostas: a partir de 26/06/2020 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/07/2020, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIDEC - 25/06/2020) 070002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0008795-27.2019.6.02.8000. O Desembargador
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRE/AL ,
homologou, em 19/06/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 26/2020, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - expediente para as Eleições Municipais de 2020, em
que foi adjudicado às empresas: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI ,
CNPJ nº 36.214.108/0001-24, itens 1 e 5, pelo valor de R$ 53.650,00, PRISMA PAPELARIA
EIRELI, CNPJ nº28.076.288/0001-05, item 2, no valor de R$ 1.375,00, SALENAS MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO EIRELI, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, item 3, no valor de R$ 5.875,00;
JEAN ALEXANDRE WENDER DE MORAIS, CNPJ nº 27.130.609/0001-31, item 4, no valor de
R$ 2.985,00; FRANCO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº 34.049.507/0001-51, item 6, no valor de
R$ 1.785,00; LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, CNPJ nº 10.849.617/0001-30, itens 7
e 10, no valor de R$ 899,97; JARDEL J. VIEIRA EIRELI, CNPJ nº 05.556.839/0001-24, item 8,
no valor de R$ 6.720,00; NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
05.383.313/0001-90, item 9, no valor de R$ 1.067,00;

e autorizou a contratação com arrimo na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 24 de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0008977-13.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/06/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
17/2020, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, em que foi adjudicado, quanto
ao grupo 1, a empresa JML TEIXEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.294.917/0001-10,
pelo valor de R$ 42.174,50, e quanto ao grupo 2, a empresa V.T.A. MACHADO DE ARR U DA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-35, no valor de R$ 21.828,00, e
autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto
nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 25de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019, de execução indireta de prestação de
serviços de seguro de veículos. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS SA. Objeto: Altera a Cláusula Vigésima do instrumento principal, para fins
de prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir da 00:00h do dia 13/07/2020
até 24:00h do dia 12/07/2021. DATA DE ASSINATURA: em 25/06/2020. Signatários: Des.
Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Sr. PAULO ROBERTO MARTINS,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 6222/2018/TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 08/2014,
de fornecimento de refeições. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. LOCADOR: MANUEL ÁUREO ALVES VIEIRA. Fundamentação Legal: Lei n.
8.666/93, em especial o art. 62, § 3º, inciso I, e o art. 3º da lei n. 8.245/91. Do Objeto:
alteração da redação da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula Quarta (Do
Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 02/07/2020 a 01/07/2021.
DO PREÇO: o preço mensal é de R$ 2.045,22 (dois mil, quarenta e cinco reais e vinte e dois
centavos) a contar do dia 02/07/2020. Data da Assinatura: 23/06/2020. Assinam: Desdor.
Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Locatário, e o Sr. MANUEL ÁUREO ALV ES
VIEIRA pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 8118/2017 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 22/2017,
Prestação de serviços de transporte de cargas e pessoas - aeronave monomotor turbo
hélice. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA:
RIMA - RIO MADEIRA AEROTÁXI LTDA. Edital de Pregão n. 26/2016 - 17ª Brigada de
Infantaria de Selva (Rondônia) - Ata 01, Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93. Do Objeto:
reajustar os preços pactuados, alterando o subitem 1.3 da Cláusula Primeira (Objeto) e o
subitem 3.1 da Cláusula Terceira (Preço); assim como prorrogar a vigência, alterando o
subitem 2.1 da Cláusula Segunda (Vigência).
OBJETO:

. ITEM D ES C R I Ç ÃO UN. QTD Vl UNIT. VL G LO BA L

. 1Gp 1 Transporte Superfície em aeroportos-
passageiros/cargas/aeronave/equipamentos

H/Voo 140 R$ 4.848,47 R$ 678.785,80

. 2Gp 1 Transporte Superfície em aeroportos-
passageiros/cargas/aeronave/equipamentos

H/Voo 20 R$ 3.220,12 R$ 64.402,40

PREÇO: Valor Total estimado de R$ 743.188,20 (setecentos e quarenta e três mil, cento
oitenta e oito reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: o prazo de vigência é de 12 (doze) meses,
ou seja, de 11/07/2020 até 10/07/2021. Data da Assinatura: 24/06/2020. Assinam: Desdor.
Presidente, ARISTÓTLES LIMA THURY, pelo Contratante, o Sr. GILBERTO DOS SANTOS
SCHEFFER, pela Contratada.
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