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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

Objeto
I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com
sistema de auto-encaixe. 

Justificativa Atender as necessidades do Centro de Memória e o espaço destinado à Votação
Paralela.

Quantidade e
Especificações

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;

b) Altura do pedestal:

      máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros);

      mínima: 0,95 m (noventa e cinco centímetros);

c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão repuxado, cromada, com
diâmetro máximo de 30 cm (trinta centímetros) e mínimo de 26 cm (vinte e seis
centímetros);

d) Tubo em alumínio cromado com diâmetro de 2" (duas polegadas);

e) Topo composto por uma esfera assentada sobre um disco em latão cromado,
dotado de 4 (quatro) furos para encaixe das cordas;

f) Peso:

       máxima: 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas);

       mínimo: 9,0 kg (nove quilogramas);

g) Corda em polipropileno torcida, cor vinho, diâmetro de 30 mm (trinta milímetros),
com terminal e gancho em latão cromado;

h) Quantidade de cordas:

       10 (dez) unidades: comprimento 2,0 (dois metros) cada:

 

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com
sistema de auto-encaixe. 

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades;

b) Material: aço inoxidável;

c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis centímetros);

d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, base
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redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em
ferro fundido com proteção emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi-
brilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos (para encaixe
com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de fita demarcadora retrátil com
cassete em plástico de pedestal da mesma marca e modelo;

e)  Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5 cm (cinco
centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois
metros), na cor preta;

f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas).

Prazo de
entrega

Entregar os equipamentos em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de
Empenho.

Pagamento

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da
contratada, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado por esta, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal referente ao
fornecimento dos produtos, deidamente atestada pela Seção de Patrimônio - SEPAT e
com o consequente recebimento definitivo dos mesmos.

Prazo de
garantia 1 (um) ano, no mímino.

Local de
entrega

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
localizada à Avenida Menino Marcelo, 7200 D, Serraria, Maceió-AL, Telefone: 3328-
1947, no horário de expediente normal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/06/2019, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555108 e o código CRC 371D43CC.

0005085-96.2019.6.02.8000 0555108v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 503 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 12 de junho de 2019.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP.

Assunto: Termo de Referência. Aquisição de pedestal com alto ponto de
gravidade, com cordas e Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita
retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. 

 

Senhora Coordenadora.

Tendo em vista os aspectos técnicos envolvidos, solicito prévia consulta a empresas
especilizadas para aferirmos a viabilidade do uso dos parâmetros indicados no Termo
de Referência de evento n.º 0551037.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/06/2019, às 18:01, 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
0555265 e o código CRC C0CE4455.

0005085-96.2019.6.02.8000 0555265v2
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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 junho de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda

à pesquisa/cotação de preços, em atendimento ao Memorando 503,
oriundo da Secretaria de Administração, 0555265.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557173 e o código CRC AF1A9022.

0005085-96.2019.6.02.8000 0557173v1
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E-mail - 0557621

Data de Envio: 
  18/06/2019 17:18:47

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

Para:
    sac@unifila.com.br
    verticalart@verticalart.com.br
    comercial@publicsystem.com.br
    contato@artgraf.com.br
    vendas@paineis.com.br
    metalpan@metalpan.com.br
    contato@ecosinal.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Mensagem: 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de Organizadores de Fila, 02
Modelos:

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. 

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades;

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0555108.html

E-mail SEIC 0557621         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 5



18/06/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W5TPKHTGPWMGZ&View=Message&Print=Yes&Number=2749&Fold…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W5TPKHTGPWMGZ&View=Message&Print=Yes&Number=2749&FolderID=9 1/1

De: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: comercial@publicsystem.com.br
Data: 18/06/2019 05:20 PM
Assunto: Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de Organizadores de Fila, 02 Modelos:

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. 

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades;

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.
 
 

Anexados:

Arquivo: SEI_TRE-AL - 0555108 - Termo
de Referência.pdf

Tamanho:
182k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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De: "Vendas - Artgraf Etiquetas" <vendas1@artgraf.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 18/06/2019 05:19 PM
Assunto: [seic] Solicitação Recebida Re: Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Prezado(a) Cliente,

Recebemos sua mensagem e você receberá um retorno de nossa equipe em até 3 dias úteis.

Você enviou uma mensagem para o canal CONTATO / VENDAS.

Neste canal, tratamos os seguintes assuntos:

1. VENDAS: Informações sobre produtos, orçamentos especiais, e demais assuntos relacionados a vendas.

2. PARCERIAS: Fornecedores de produtos ou serviços, parceiros, transportadoras, etc.

3. REVENDA: assuntos relacionados ao interesse em revender nossos produtos.

Se deseja tratar de algum assunto diferente dos listados acima, acesse nossa CENTRAL DE ATENDIMENTO.

Agradecemos pelo seu contato.

Equipe Artgraf Etiquetas. 

-- 

Atenciosamente, 

Marcos / Diego - Vendas
R. Carlos Raffi Marangão, 225 - Jd. Guarujá 
13973-495 - Itapira - SP

Fone: (19) 3863.1824 - RAMAL 206
LOJA VIRTUAL (www.artgraf.com.br) 
vendas1@artgraf.com.br
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De: Vendas - Artgraf Etiquetas <vendas1@artgraf.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 18/06/2019 05:58 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Prezado Cliente
 
Não trabalhamos com o item que deseja orçar.
 
Você pode visitar e acompanhar nossa linha de produtos através de nossa Loja Virtual: http://www.artgraf.com.br
 
Agradecemos pelo contato e ficamos à disposição para futuras negociações.

Atenciosamente, 

Marcos / Diego - Vendas
R. Carlos Raffi Marangão, 225 - Jd. Guarujá 
13973-495 - Itapira - SP

Fone: (19) 3863.1824 - RAMAL 206
LOJA VIRTUAL (www.artgraf.com.br) 
vendas1@artgraf.com.br

Em ter, 18 de jun de 2019 às 17:19, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de
Organizadores de Fila, 02 Modelos:

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de
auto-encaixe. 

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades;

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a
impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
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De: "Comercial - Public System" <comercial@publicsystem.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 19/06/2019 10:46 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Bom dia.
 
Segue em anexo orçamento solicitado.
 
Em caso de dúvidas estou à disposição.
 
 
A�e.,                                                        
                                                             

 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 18 de junho de 2019 17:19
Para: sac@unifila.com.br; ver�calart@ver�calart.com.br; comercial@publicsystem.com.br; contato@artgraf.com.br;
vendas@paineis.com.br; metalpan@metalpan.com.br; contato@ecosinal.com.br
Assunto: Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de Organizadores de Fila, 02 Modelos:
 
I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.
 
a) Quan�dade de pedestais: 10 (dez) unidades;
 
II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrá�l preta, com sistema de auto-encaixe.
 
a) Quan�dade de pedestais: 20 (vinte) unidades;
 
Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.
 
Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.
   
Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38
 
Atenciosamente.
 
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 
Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
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Anexados:

Arquivo: Orçamento Public System Nr.
008948 - TRE-AL.pdf

Tamanho:
225k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Orçamento Public System Nr.
008947 - TRE-AL.pdf

Tamanho:
259k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Sao Paulo, 19 de Junho de 2019. 

De: PUBLIC SYSTEM 
Para: TRE-AL  
A/C Sr(a). ANTONIO MATIAS 
Tel.: (082) 2122-7711 

VENDA Orçamento Nº 008947 

Item Qtd Valor Un. Valor Total 

TB DIV ORIGINAL ALUMINIO CROMADO 
Altura: 93cm | Peso: 10kg | Diam Tubo: 5cm | Material Tubo: Aluminio | Base: 
Redonda (34cm) 
Base em ferro fundido granulado com massa composta, recoberta por PEAD. 

10 R$ 460,00 R$ 4.600,00 

CORDA ALGODAO VINHO 10 R$ 240,00 R$ 2.400,00 

Subtotal R$ 7.000,00 

Frete CIF 

Total R$ 7.000,00 

 

MATERIAL: aluminio cromado.  

CORDA VINHO 2M COM PONTEIRA CROMADA  

FRETE MACEIO-AL = INCLUSO  

  

Prazo de entrega 05/07/19   Condição de pagamento DEPOSITO 30DDF  

Validade do Orçamento 30 dias   Forma de pagamento Depósito 

Garantia 1 ano       
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TB DIV ORIGINAL ALUMINIO 
CROMADO 

 

CORDA ALGODAO VINHO 

 

  

 

RAZÃO SOCIAL: PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA. – EPP  
ENDEREÇO: RUA CEARÁ, NÚMERO 244 - BLOCO A  
BAIRRO: ALPHAVILLE EMPRESARIAL  
CIDADE: BARUERI - UF SP  
CEP: 06465-120  
TEL: (11) 5079-5555  
CNPJ: 10.322.423/0001-81  
I.E.: 206.276.213.117  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5.54551-6 

ALEXANDRE KIOCHI 
Depto Comercial 
comercial@publicsystem.com.br 

Tel/Fax 011 50795555 
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Sao Paulo, 19 de Junho de 2019. 

De: PUBLIC SYSTEM 
Para: TRE-AL  
A/C Sr(a). ANTONIO MATIAS 
Tel.: (082) 2122-7711 

VENDA Orçamento Nº 008948 

Item Qtd Valor Un. Valor Total 

TB DIV FLUXO NEON CROMO SEMI BRILHO 
Altura: 96cm | Peso: 10kg | Diam Tubo: 8cm | Material Tubo: Aluminio | Base: 
Redonda (34cm) 
Base em ferro fundido granulado com massa composta, recoberta por PEAD 
Cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de auto-encaixe 

10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 

Subtotal R$ 3.500,00 

Frete CIF 

Total R$ 3.500,00 

 

MATERIAL: aluminio cromado.  

FITA PRETA LISA - Largura: 5cm | Comprimento: 2,40m  

FRETE MACEIO-AL = INCLUSO  

  

Prazo de entrega 05/07/19   Condição de pagamento DEPOSITO 30DDF  

Validade do Orçamento 30 dias   Forma de pagamento Depósito 

Garantia 1 ano       

  

TB DIV FLUXO NEON CROMO SEMI 
BRILHO 
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RAZÃO SOCIAL: PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA. – EPP  
ENDEREÇO: RUA CEARÁ, NÚMERO 244 - BLOCO A  
BAIRRO: ALPHAVILLE EMPRESARIAL  
CIDADE: BARUERI - UF SP  
CEP: 06465-120  
TEL: (11) 5079-5555  
CNPJ: 10.322.423/0001-81  
I.E.: 206.276.213.117  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5.54551-6 

ALEXANDRE KIOCHI 
Depto Comercial 
comercial@publicsystem.com.br 

Tel/Fax 011 50795555 
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De: laudinea@ecosinal.com.br
Para: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 19/06/2019 03:21 PM
Assunto: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Antonio

Segue foto do nosso

---

Atenciosamente,

Laudinea Eulalia de Paula / Comercial

Eco-Sinal Indústria e Comercio de Plásticos Ltda.

Fone: (11) 4602-6242 Ramal 30 / WhatsApp (11) 97205-2621

Rua Jornal O Povo, 102 | Bairro Julio Ustrito  | Salto SP

Anexo Resposta Empresa Ecosinal (0558123)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 15
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Site EcoSinal | Site Termobox  |  Site EkoContêiner

Em 19/06/2019 14:48, antoniopinheiro escreveu:

Boa Tarde,
 
Vocês não possuem com cordas inclusas? Quando falamos em cordas elas vem na extremidade com um gancho
para prender no pedestal, ou voces apenas possuem o de fita retrátil?]
Segue foto de referência:

 ITEM 1
 
 
 
 
 
 

Anexo Resposta Empresa Ecosinal (0558123)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 16
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 ITEM 2
 
Atenciosamente.
 

 

From: laudinea@ecosinal.com.br
To: seic@tre-al.jus.br
Date: Wed, 19 Jun 2019 09:36:44 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila
 
Bom dia, Prezados Srs.
 
Informamos-lhes que o nosso pedestal consta ganchos para colocar correntes ou faixas, porém para cordas não
tem adaptação.
 
Estamos a disposição
 
---
Atenciosamente,
 
 
Laudinea Eulalia de Paula / Comercial

Eco-Sinal Indústria e Comercio de Plásticos Ltda.
Fone: (11) 4602-6242 Ramal 30 / WhatsApp (11) 97205-2621
Rua Jornal O Povo, 102 | Bairro Julio Ustrito  | Salto SP
Site EcoSinal | Site Termobox  |  Site EkoContêiner

 
-------- Mensagem original --------
Assunto::Fwd: Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Data:19/06/2019 09:19
De:Fernando Faria - EcoSinal <fernando.faria@ecosinal.com.br>

Para::Laudinea Ecosinal <laudinea@ecosinal.com.br>

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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---

Fernando Faria 

 (11) 4602- 6242 / (11) 940221741

fernando.faria@ecosinal.com.br

WWW.GRUPOECOSINAL.COM.BR  

 
-------- Mensagem original --------
Assunto::Solicitação. Cotação. Organizadores de Fila

Data:18/06/2019 17:18
De:TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para::sac@unifila.com.br, verticalart@verticalart.com.br, comercial@publicsystem.com.br,
contato@artgraf.com.br, vendas@paineis.com.br, metalpan@metalpan.com.br,
contato@ecosinal.com.br

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de
Organizadores de Fila, 02 Modelos:

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas.

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de
auto-encaixe.

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades;

Demais especificações, segue em anexo no Termo de Referência.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.
    
Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexo Resposta Empresa Ecosinal (0558123)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 18



Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$306,50

Item 1: Organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. R$306,50

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$306,50

Relatór io gerado no dia 27/06/2019 15:51:46  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Organizador de Fila

Pesquisa realizada entre 31/05/2019 12:31:25 e 18/06/2019 16:52:41

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

1) Organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. 8 20 Unidades 306,50 R$6.130,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO,
ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

NºPregão:12019
UASG:456457

22/01/2019 R$306,50

Valor Unitário R$306,50

Valor Global: R$6.130,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Material: aço inoxidável; c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96
cm (noventa e seis centímetros); d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito
centímetros), em alumínio ou aço inox, base redonda de 28 cm (vinte e
oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido
com proteção emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi-
brilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos
(para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de
fita demarcadora retrátil com cassete em plástico de pedestal da
mesma marca e modelo; e) Fita retrátil em nylon resistente, deve
possuir largura mínima de 5 cm (cinco centímetros) e máxima de 7
cm (sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na
cor preta; f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze
quilogramas).

Material: aço inoxidável; c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96
cm (noventa e seis centímetros); d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito
centímetros), em alumínio ou aço inox, base redonda de 28 cm (vinte e
oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido
com proteção emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi-
brilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos
(para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de
fita demarcadora retrátil com cassete em plástico de pedestal da
mesma marca e modelo; e) Fita retrátil em nylon resistente, deve
possuir largura mínima de 5 cm (cinco centímetros) e máxima de 7 cm
(sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na cor
preta; f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas).
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

Objeto: Eventual aquisição de material permanente (estantes, armario de aço e outros)
para atender as fundação de educação, turismo, esporte e cultura de boa vista..

Descrição: PEDESTAL - Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com
fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento
personalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta
resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M
base: redonda em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora
de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo:
mínimo 7cm de diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3
encaixes fêmea.

CatMat: 150911 - PEDESTAL , PEDESTAL NOME

Data: 22/01/2019 10:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:456457

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/02/2019 11:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.090.398/0001-60
* VENCEDOR *

GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$200,00

Marca: ZEUS DO BRASIL                                            
Fabricante:  ZEUS DO BRASIL                                            
Modelo :  ZEUS DO BRASIL 
Descrição:  : Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento per
sonalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redo
nda em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm d
e diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RR Boa Vista AV PRINCESA ISABEL, 3332 (95) 03623-0641

27.997.529/0001-88 T H S FARIAS E SILVA R$220,00

Marca: ZEUS                                            
Fabricante:  ZEUS                                            
Modelo :  PEDESTAL INOX 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço:
,

27.400.436/0001-24 M R SANTOS R$226,00

Marca: UNIFILA                                            
Fabricante:  UNIFILA                                            
Modelo :  Pedestal com fita retrátil organizador 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço:
,

27.652.563/0001-10 SUNSHINE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP R$280,00

Marca: EASYLINE                                            
Fabricante:  EASYLINE                                            
Modelo :  EASILYNE 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço:
,

01.331.407/0001-64 MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - ME R$333,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Easyline                                            
Fabricante:  Belt Company                                            
Modelo :  Neon Cromado Personalizado 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura 96cm, 32cm de diâmetro, Tubo: 7cm de diâmetro Peso de 10KG, 
na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3444 André Richard Durante Vieira (41) 3322-8038 vendas@michelangelopaineis.com.br

27.839.658/0001-48 M L A BOTELHO - ME R$400,00

Marca: MultiFluxo                                            
Fabricante:  MultiFluxo                                            
Modelo :  RETRÁTIL 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea                                    

Endereço:
,

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$500,00

Marca: easyline                                            
Fabricante:  easyline                                            
Modelo :  easyline 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV ESTADOS UNIDOS, 82 (71) 03313-2966 AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - ME R$100.000,00

Marca: easyline                                            
Fabricante:  easyline                                            
Modelo :  Pedestal 
Descrição:  Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Florianópolis R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83 (48) 3372-5777 documentos@biddingsul.com.br
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27/06/2019 Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/30122517/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho?WT.srch=1&acc=e789ea56094489… 1/4

pedestais e hastes

(Cód.30122517)

vendido por Michelangelo Painéis
e entregue por Americanas.com

R$ 335,00 (10% de desconto)

R$ 301,50
em 1x no cartão

R$ 335,00 em até 12x de R$ 27,91 s/ juros com Ame e receba R$ 16,75 (5% de volta) 

R$ 335,00 no boleto bancário

R$ 335,00 no cartão de crédito em até 6x de R$ 55,83 s/ juros

R$ 301,50 em 1x no cartão Americanas.com (10% de desconto) ou R$ 335,00 em até 12x de R$ 27,91 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

       

tem tuuudo, pode procurar :)

0

Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho

comprar

_____-___ ok

 mundo  empresas  oferta do dia peça seu cartão artesanato do Amazonas pegue na loja venda com a gente outlet
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27/06/2019 Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/30122517/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho?WT.srch=1&acc=e789ea56094489… 2/4

denunciar anúncio

Seja o primeiro a avaliar

aproveite e veja também

R$ 96,95
4x de R$ 24,23 sem juros

Organizador De Filas Pedestal Kit C/
4 Pçs + 4 Mts Corrente

1%

R$ 175,00
3x de R$ 58,33 sem juros

Pedestal de Fila Única Cromado com
Fita Vermelha

R$ 139,00
2x de R$ 69,50 sem juros

Kit Pedestal Organizador De Fila
Unica Com Corrente Am/Pt

2 ofertas a partir de

R$ 119,99
5x de R$ 23,99 sem juros

kit com 4 organizador de filas + 10
mts de corrente.

pessoas como você também viram

2 ofertas a partir de

R$ 53,57
2x de R$ 26,78 sem juros

Protetor Contra Queda De Energia
Pw Para Freezer E Geladeira 220v

R$ 59,90
2x de R$ 29,95 sem juros

Protetor Contra Queda De Energia
Pw Para Freezer E Geladeira 127v

20%

3 ofertas a partir de

R$ 47,92
2x de R$ 23,96 sem juros

Economizador de Energia Elétrica
Econoplug Inteligente

R$ 29,76

Proteraio p/ Eletrônicos c/ 2
Tomadas em Geral 220v - Pw

informações do produto

ficha técnica

avaliações

avaliar produto

novidades pra você
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27/06/2019 Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/30122517/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho?WT.srch=1&acc=e789ea56094489… 3/4

atendimento

canal de vendas

cartão americanas.com

ame digital

lista de casamento

anuncie

marketplace

9 ofertas a partir de

R$ 27,00

Cinta Lombar Epi Segurança Faixa
Ergonômica Coluna Postural

(1)
16 ofertas a partir de

R$ 125,96
2x de R$ 62,98 sem juros

Rotulador Eletronico Pt-70 Laranja
Brother

R$ 19,27

Pallet - Estrado De Plastico Preto
50x50x4,5

26 ofertas a partir de

R$ 38,39

Apoio Para Pés Multivisão

novidades mais vendidas

R$ 828,99
6x de R$ 138,16 sem juros

Samsung Tv Led 32" Hd Flat Tv
32n4000, 2 Hdmi 1 Usb

(1)
4 ofertas a partir de

R$ 2.199,99
8x de R$ 274,99 sem juros

Console Playstation 4 Slim 1TB Hits
Bundle 5 + Controle Dualchock 4 -…

R$ 1.549,99
10x de R$ 154,99 sem juros

Notebook Samsung Essentials E20
Intel Celeron 4GB 500GB HD LED…

R$ 35,00

Cinta Colete Postural Ajustável
Corretora Unissex Feminino…

sugestão de produtos

pedestal corrente pedestal de sinalizacao

mais informações
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27/06/2019 Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/30122517/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho?WT.srch=1&acc=e789ea56094489… 4/4

mais informações

formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa
electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas.com. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o
menor preço ofertado.

voltar

institucional

dúvidas

serviços

americanas prime

ame digital

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 /
atendimento.acom@americanas.com

mapa do site - trabalhe na americanas.com
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27/06/2019 Pedestal separador de fila DOURADO com cordão VERMELHO

https://www.paineis.com.br/separadores-de-filas/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho 1/7

BEM VINDO, FAÇA LOGIN OU CADASTRE-SE.

DESDE 1996

TELEVENDAS
(41) 3322-8038

WHATSAPP
(41) 99962-8249

Código: 210Você está em: Página Inicial Separadores de Filas

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA DOURADO COM CORDÃO VERMELHO

FOTOS

Passe o mouse e veja detalhes

Indique a um amigo Tire suas Dúvidas Comparar Produto

Modelo: Dourado com cordão vermelho
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27/06/2019 Pedestal separador de fila DOURADO com cordão VERMELHO

https://www.paineis.com.br/separadores-de-filas/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho 2/7

DESCRIÇÃO GERAL FORMAS DE PAGAMENTO DOWNLOADS E SUPORTE

Por: 
R$ 335,00 

R$ 318,25 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 5x de R$ 67,00 Sem juros

+ Ver todas as formas de pagamentos

      ( 1 Avaliação )

Quantidade: 1   

SIMULADOR DE FRETE

CEP: 57051  - 050  

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA DOURADO
COM CORDÃO VERMELHO

A Michelangelo Painéis Eletrônicos traz as melhores soluções para organizar e gerenciar filas de atendimento. Painéis de

senha, Impressora Térmica, Dispensador de senhas, Organizador de Filas, Bobina de senha Bico de pato, Letreiro

Digital e mais. Assistência técnica e Entrega em todo Brasil.

 

DESCRIÇÃO 
Organize suas filas de atendimento e incremente seu negócio com nossa linha de Separadores de Filas e Organizadores

de Filas! O pedestal organizador de fila dourado com cordão vermelho é a solução mais elegante para seu ambiente,

permitindo organizar filas de diversas maneiras. Com este divisor de �las, seu estabelecimento estará pronto para atender

seus clientes de forma sofisticada, organizada, ágil e prática. Ideal para estabelecimentos e eventos como bancos,

cinemas, recepção de hotel, lobby, conciérge, teatros, feiras, eventos esportivos, shows, órgãos públicos entre outras

empresas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Cordão: em nylon trançado de alta resistência, na cor vermelha, com 10 cm de circunferância 1,65 m de comprimento

Tubo: perfil em alumínio com pintura dourada, com sistema de encaixe para recepção tripla de fita

Encaixe: presilha de segurança acoplada ao cordão, que permite a fixação segura e firme

Calota: estampa em alumínio com pintura dourada com 2,0 mm de espessura
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AVALIAÇÕES DO PRODUTO

Escrever avaliação...

Base: redonda, em ferro fundido com pintura anti-oxidante preta e borracha protetora de piso

Cor: dourado

DIMENSÕES 

Altura: 92 cm

Base: 34 cm de diâmetro

Tubo: 7 cm de diâmetro

Peso: 8 Kg

NCM

76169090

 

     
Baseado em 1 avaliação

Tonyana Aciole

 Compra Veri�cada
 •       • 2 anos atrás

 Sim, recomendaria este produto a um amigo 

0  0  

Produto de ótima qualidade!

    Compartilhar... 

Loja

Olá Tonyana, Agradecemos sua avaliação e �camos muito felizes
em saber que o produto deixou você satisfeita. Aliás, �cou
realmente muito bonita a disposição dos pedestais com o tapete
vermelho, muito bom gosto! Um abraço, André Vieira, Gerente
Comercial.
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DÚVIDAS DOS CONSUMIDORES
Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Vinicius •  8 meses atrás •  0

bom dia tem como trocar a cor da corda pra preto??
     Responder

Loja • 7 meses atrás • 0

Infelizmente não, temos a corda disponível apenas na cor vermelha.
  

Matheus •  2 meses atrás •  0

Bom dia! Gostaria de saber o valor já com corda para cercar uma área de 10.5 metros
quadrados. Grato
     Responder

Loja • 2 meses atrás • 0

Olá Matheus,

A quantidade de pedestais dependerá da disposição do seu ambiente. Se você tem uma área
de 10,5 metros quadrados, podemos imaginar uma área retangular de 5 m x 2 m,
aproximadamente. Dessa forma, você teria um perímetro total de cerca de 14 metros, o que
exigiria em torno de 8 pedestais.

Cada pedestal custa R$ 335,00, já incluindo o cordão vermelho, o que daria um total de R$
2.680,00. Você pode concluir a compra em nosso site, incluindo 8 peças. Caso tenha alguma
dúvida não hesite em nos contatar.

Um abraço, André Vieira, Gerente Comercial
  

Bruno •  2 anos atrás •  0

Olá, esse valor de R$295,00 é referente a 2 pedestais e um cordão? Preciso de 4 pedestais e
dois cordões. Obrigado.
     Responder

Loja • 2 anos atrás • 0

Olá Bruno! O valor de R$ 295,00 corresponde a 1 pedestal dourado + 1 cordão vermelho. O
cordão acompanha o pedestal, não há como vendê-lo em separado. Portanto, para 4
pedestais (com 4 cordões inclusos) �caria o valor de 4 x R$ 295,00 = R$ 1.180,00.
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PRODUTOS RELACIONADOS

 TELEVENDAS
(41) 3322-8038

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA CROMADO COM FITA AZUL

DE R$ 235,00

POR R$ 150,00
R$ 142,50 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - YAPAY OU 5X DE R$ 30,00 SEM JUROS

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA CROMADO COM FITA PRETA

DE R$ 235,00

POR R$ 150,00
R$ 142,50 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - YAPAY OU 5X DE R$ 30,00 SEM JUROS

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA CROMADO COM FITA VERMELHA

DE R$ 235,00

POR R$ 150,00
R$ 142,50 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - YAPAY OU 5X DE R$ 30,00 SEM JUROS
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 WHATSAPP
(41) 99962-8249

 SKYPE
michelangelopaineis

 E-MAIL
vendas@paineis.com.br

 RECEBA NOSSAS OFERTAS

DIGITE SEU E-MAIL ENVIAR

INSTITUCIONAL

Empresa
Cadastre-se
Fale Conosco
Contato
 Facebook
SUPORTE

Meus Pedidos
Como comprar
Garantia
Pagamento e envio
Trocas e devoluções
Downloads
PAGAMENTOS

Crédito  À vista 

ACESSE O BLOG

Blog Painéis
SEGURANÇA

CONFIABILIDADE
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TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE  

COPYRIGHT © 2017-PAINEIS.COM.BR. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 
OS PREÇOS, PROMOÇÕES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, FRETE E PRODUTOS SÃO VÁLIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS

REALIZADAS VIA INTERNET. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. MICHELANGELO COM. DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ:
01.331.407/0001-64 - ENDEREÇO: AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3444 CJ 305 - CENTRO - CURITIBA, PR CEP 80250-220

Cotação Sítios Eletrônicos Especializados (0559855)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 32



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
À COMAP
Senhora Coordenadora Substituta,
 
Em atenção ao Despacho COMAP (0557173),

consubstanciado com o Memorando (0555265) e em observância ao
Termo de Referência (0555108), vieram os autos para que se proceda
à pesquisa/cotação de preços de:

 
 

 
Solicitamos cotação de empresa especializadas do ramo,

(0557621), onde obtivemos algumas respostas negativas ao
atendimento (0557624, 0557663 e 0558123) e apenas uma empresa
se propôs ofertar valores ao pretendido (0558054).

 
Fizemos cotação pelo Banco de Preços, (0559801), para o

Item II, já para o Item I obtivemos proposta de um
fornecedor (0558054) e de Sítios especializados (0559855).

 
Estimamos para o Item I o valor unitário de R$ 439,91 e

valor total de R$ 4.399,10  e para o Item II o valor unitário de
R$ 328,25  e valor total R$ 6.565,00 e Valor Global de R$ 10.964,10 (
Dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/06/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559856 e o código CRC 97A4D7EA.

0005085-96.2019.6.02.8000 0559856v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
À SAD,
para aquiescendo a sugestão da SEIC, encaminhe

os autos para reserva de crédtito e demais providências.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 27/06/2019, 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
0559989 e o código CRC 3B2D9FD2.

0005085-96.2019.6.02.8000 0559989v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Por se tratar de item indicado pela Presidência

como meta prioritária da Gestão, remeto os autos à COFIN
para que seja destacado do crédito disponível o valor
necessário ao atendimento da demanda, mediante reserva de
crédito a ser lançada com base na estimativa constante do
Despacho SEIC 0559856.

Após, remeter os autos à SLC, para elaboração da
competente minuta do edital, a ser submetido à análise da
Assessoria Jurídica. Nesse propósito, destaco que o TR foi
elaborado por este Gabinete. Desse modo, não se há de falar
em aprovação do documento, que poderá ser convalidado pela
autoridade superior quando da autorização para abertura do
certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560497 e o código CRC 083752BB.

0005085-96.2019.6.02.8000 0560497v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0560497).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/07/2019, às 13:57, 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
0560681 e o código CRC F8AEF9C3.

0005085-96.2019.6.02.8000 0560681v1

  

Despacho COFIN 0560681         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 37



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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2019.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Para que possamos efetuar a pretendida reserva de

crédito requerida pelo Senhor Secretário de Administração
(0560497), necessitamos que seja identificado se, à luz da
legislação e das características dos itens a serem adquiridos,
trata-se de bens de consumo ou permanente.

Por fim, sugerimos, smj, a evolução dos presentes
autos à COMAP para, junto as unidades competentes, prestar
a informação necessária à emissão da necessária reserva de
crédito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/07/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 02/07/2019, às 18:15, 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
0561654 e o código CRC 481341A1.

0005085-96.2019.6.02.8000 0561654v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2019.
À SEPAT, para, em atenção ao Despacho

SGO 0561654, informar a classificação do material requerido
de acordo com os registros existentes no ASI.

Em paralelo, solicito o apoio da SCON para, de
acordo com as características e demais especificações do
termo de referência (0555108), esclarecer a dúvida da SGO.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2019, às 21:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561842 e o código CRC 875B53A3.

0005085-96.2019.6.02.8000 0561842v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.
À SEPAT,
para informar a classificação do material requerido

de acordo com os registros existentes no ASI.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 03/07/2019, 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
0561944 e o código CRC AF5A2839.

0005085-96.2019.6.02.8000 0561944v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.
À GSAD, COFIN, SGO e SEPAT.
 
Prezados,
 
Vieram os autos para prestar apoio no esclarecimento

quanto a classificação orçamentária dos itens objeto de aquisição
destes autos, constantes do termo de referência 0555108,
notadamente quanto a sua classificação orçamentária como material
de consumo ou permanente.

 
Assim, para definição que se pretende é importante que

se conduza pela análise das características dos referidos itens sob a
ótica da orientação já firmada nos eventos 0267774 e 0278503.

 

Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 03/07/2019, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561973 e o código CRC 8A2A4C71.

0005085-96.2019.6.02.8000 0561973v1
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Precisa de ajuda? (asihelper/help_patrimonio/pa_movimentacaoInterna.html)

Órgão: TRE_AL

U.G. compra: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

U.G. atual: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

U.A.: 3045 - SALAO DE CONVIVENCIA (COSEG) - SALAO

Responsável pela U.A.: 092R193 - ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA FILHO

U.L.: 2045 - 3045 - SALAO DE CONVIVENCIA (COSEG) - SALAO - 00000045 - EDIFÍCIO JORNALISTA ARNON DE MELLO - SEDE NOVA / 13º
ANDAR - S CONVIVENCIA

Responsável pela U.L.: 092R193 - ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA FILHO

Número patrimonial: 00014612

Número antigo:

Status: 01 - UTILIZADO

Material: 100001318 - PEDESTAL COM BASE PARA SINALIZAÇÃO

Subgrupo: 7195 - MOBILIARIOS DIVERSOS E ACESSORIOS

Classificação: 71 - MOBILIARIOS

Patrimônio principal: -

Valor Bruto Atual: 314,29 Valor de mercado: 0,00

Valor histórico: 316,66

Início da depreciação: 2013/12

Valor em UFIR: 379,2566670689

Valor residual: 31,43

Depreciação acumulada: 270,99

Valor corrigido: 314,29

Valor líquido: 43,30

Fornecedor: 10.596.490/0001-94 - VETTA

Garantia: 18/11/2009 - 18/02/2010

Situação física: BOM

Detentor:

Conta atual: 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL

Descrição antiga:

Tipo de bem: 01 - PRÓPRIO CONTABILIZADO

Consulta geral

Avaliações

Valor bruto anterior Valor bruto novo Vida útil anterior Vida útil nova Número de reavaliação Data de reavaliação

316,66 314,29 71 119 2013000002 26/12/2013

Bens adicionado

Número

patrimonial
Material Valor de aquisição

Características do material

Característica Conteúdo

032 - MARCA EASYLINE ADVANCED

Características do bem

Característica Conteúdo

Visualização

Dados da consulta

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR Sair

Patrimônio

Patrimonio - Consulta Geral https://intranet.tre-al.jus.br/asi/web?action=start&target=com.linkdata....

1 of 5 03/07/2019 16:14
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DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.
Ao GSAD
Segue consulta extraída do ASI que comprova que

o pedestal, nos moldes em que se busca adquirir, é um bem
PERMANENTE.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/07/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562153 e o código CRC 76B0AE10.

0005085-96.2019.6.02.8000 0562153v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 03/07/19  16:56                                      USUARIO : QUINTELA       
 DATA EMISSAO    : 03Jul19                            NUMERO  : 2019PE000320   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA: COMAP. RESERVA PARA ATENDER AQUISIçãO DOS ITENS: PEDESTAL COM
ALTO PONTO  
 DE GRAVIDADE, COM CORDAS E PEDESTAL, ORGANIZADOR DE FILA COM FITA
RETRáTIL PRE
 TA, COM SISTEMA DE AUTO-ENCAIXE.                                              
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 449052        AREA MOVEIS               10.964,10
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   03Jul19   16:50
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/07/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562193 e o código CRC D2D24805.

0005085-96.2019.6.02.8000 0562193v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NE000320(0562193).

Observação:

Anulado parcialmente o 2019PE000263(PE "mãe"- SEPAT).

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 03/07/2019, às 18:34, 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
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0005085-96.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
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, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – 
pedestais, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 
pedestais, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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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. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
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comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, quais sejam: para o Item 1, R$ 
4.399,10 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e  dez centavos), e para o Item 2, R$ 
6.565,00 (seis mil e quinhentos e sessenta e cinco reais) que representa uma média das 
várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
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11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
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14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  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. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
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17.6.  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% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Entregar o material no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital; 
 
c) 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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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza da 
contratação objeto deste certame; 
 
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste 
contrato; e 
 
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. 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 2019. 
 
 

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

  TERMO DE REFERÊNCIA  

Objeto 

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com 
sistema de auto-encaixe.  

Justificativa 
Atender as necessidades do Centro de Memória e do espaço destinado à 
Votação Paralela. 

Quantidade e 
Especificações 

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades; 

b) Altura do pedestal: 

      máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros); 

      mínima: 0,95 m (noventa e cinco centímetros); 

c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão repuxado, 
cromada, com diâmetro máximo de 30 cm (trinta centímetros) e mínimo de 
26 cm (vinte e seis centímetros); 

d) Tubo em alumínio cromado com diâmetro de 2" (duas polegadas); 

e) Topo composto por uma esfera assentada sobre um disco em latão 
cromado, dotado de 4 (quatro) furos para encaixe das cordas; 

f) Peso: 

       máxima: 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas); 

       mínimo: 9,0 kg (nove quilogramas); 

g) Corda em polipropileno torcida, cor vinho, diâmetro de 30 mm (trinta 
milímetros), com terminal e gancho em latão cromado; 

h) Quantidade de cordas: 

       10 (dez) unidades: comprimento 2,0 (dois metros) cada. 

  

Minuta de edital (0563816)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 62



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

  

 

 

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com 
sistema de auto-encaixe.  

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades; 

b) Material: aço inoxidável; 

c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis 
centímetros); 

d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, 
base redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito 
centímetros) em ferro fundido com proteção emborrachada para piso, cor 
alumínio ou cromado semi- brilho. Deverá possuir de três a quatro 
extremidades, em lados opostos (para encaixe com outros pedestais), com 
sistema de auto encaixe de fita demarcadora retrátil com cassete em plástico 
de pedestal da mesma marca e modelo; 

e)  Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5 cm 
(cinco centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros), comprimento 
mínimo de 2 m (dois metros), na cor preta; 

f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas). 

Prazo de entrega 
Entregar os equipamentos em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota 
de Empenho. 

Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente 
da contratada, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado 
por esta, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da 
nota fiscal referente ao fornecimento dos produtos, deidamente atestada 
pela Seção de Patrimônio - SEPAT e com o consequente recebimento 
definitivo dos mesmos. 

Prazo de 
garantia 

1 (um) ano, no mímino. 

Local de entrega 

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200 D, Serraria, Maceió-AL, 
Telefone: 3328-1947, no horário de expediente normal do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

                                                       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. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4082 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
permanente – pedestais.

 

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento, às obrigações do
Contratante e da Contratada e às sanções administrativas.

 

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

 

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

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.

  

Informação 4082 (0563820)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 65



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 08/07/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 08/07/2019, às 15:34, 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
0563820 e o código CRC 9F59B93C.

0005085-96.2019.6.02.8000 0563820v2
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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 julho de 2019.
Reporto-me à Informação 4082 (0563820), para

submeter os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563906 e o código CRC 1301276B.

0005085-96.2019.6.02.8000 0563906v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005085-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL PERMANENTE - PEDESTAIS 

 

Parecer nº 1317 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

Tratam os presentes autos de pretensão de
aquisição de material permanente – pedestais, conforme termo
de referência (0555108) elaborado pela Secretaira de
Administração, com vistas a atender as necessidades do
Centro de Memória e do espaço destinado à Votação Paralela.

 

2. DO PROCEDIMENTO

Alegando que o referido termo de referência foi
elaborado por aquele Gabinete, o Senhor Secretário de
Administração justificou sua não aprovação, afirmando que o
documento poderá ser convalidado pela autoridade superior
quando da autorização para abertura do certame.

A pesquisa de preços efetuada pela SEIC
encontrou, para o item I (pedestal com alto ponto de
gravidade, com cordas), o valor unitário de R$ 439,91,
totalizando R$ 4.399,10  e, para o item II  (pedestal,
organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de
auto-encaixe), o valor unitário de R$ 328,25, num total de R$
6.565,00, o que perfaz um valor global de R$ 10.964,10
(0559856). 

No evento 0562193, a COFIN efetuou a reserva de
crédito. 

No evento 0563816, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações  diversas no
encaminhamento (0563820), 

Ciente das alterações efetuadas, o Senhor
Secretário de Administração encaminha os autos a
esta Assessoria Jurídica, para fins de análise da referida
minuta, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93   e
art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17 (0563906).

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
 objetivando a aquisição de material permanente – pedestais,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
competentes, passamos à análise dos aspectos jurídicos.

 

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 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
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comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, 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. 14 do Decreto nº 5.450/05, 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. 43 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, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.   

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0555108

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? NÃO  

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

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0559856

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? NÃO  

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa
ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o SIM 0559856
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caso?

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34
da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em
vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

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 0563816

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  

36
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  
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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
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43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação
de serviços?

SIM 0563816

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  

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
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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

Consta a publicação do aviso de
edital?
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58 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 0562193

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?

 Próxima fase
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 6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Com base na tabela acima, salvo melhor
entendimento, vale juntar aos autos as informações referentes
aos itens: 02, 22 e  26. 

Lembrando que a aprovação do termo de referência
(item 23) poderá ser suprida quando da autorização de
divulgação do certame, como sugerido pela SAD (0560497),
posto que aquela unidade foi a responsável por sua
elaboração. 

Assim sendo, seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 09/07/2019, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/07/2019, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563956 e o código CRC E0CD423B.

0005085-96.2019.6.02.8000 0563956v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Em atenção ao Parecer nº 1317, da Assessoria

Jurídica (0563956), remeto os autos à SEIC para juntada da
planilha comparativa de preços encontratados, na forma do
item 26 da lista de verificação que o integra.

Quanto aos demais itens apontados, esclareço:  a)
sobre o planejamento de contratações (item 2), deve-se ter em
conta que, embora não constante do rol de aquisições
aprovado pela Portaria Presidência nº 120/2017 (DEJEAL de
23/02/2017, pp. 4 a 13),  trata-se de aquisição incluída entre
aquelas prioritárias da gestão, como integrante das ações de
recuperação do memorial da Justiça Eleitoral de Alagoas; e b)
quanto ao aspecto sustentável (item 22), de fato, não se
vislumbrou requisitos específicos de sustentaibilidade para a
aquisição, dada a peculiaridade da compra, considerando os
critérios e práticas enumerados no art. 4º do Decreto nº
7.746, de 5 de junho de 2012. 

Após a juntada da planilha, solicito devolver o feito
ao Gabinete da Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/07/2019, às 16:42, 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
0564449 e o código CRC 753A2323.

0005085-96.2019.6.02.8000 0564449v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003369-34.2019.6.02.8000 Unidade 1 10

Fontes de Consulta

Empresa Submarino 335,00 16,75 Não aplicável

Empresa Americana 301,50 -16,75 Não aplicável

Empresa Michelangelo 318,25 0,00 Não aplicável

4,30%

A Planilha  pode ser utilizada 318,25 13,68 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

318,25 3.182,50

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Planilha ITEM I - PEDESTAL COM CORDAS (0564590)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 75



27/06/2019 Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/30122517/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho?WT.srch=1&acc=e789ea56094489… 1/4

pedestais e hastes

(Cód.30122517)

vendido por Michelangelo Painéis
e entregue por Americanas.com

R$ 335,00 (10% de desconto)

R$ 301,50
em 1x no cartão

R$ 335,00 em até 12x de R$ 27,91 s/ juros com Ame e receba R$ 16,75 (5% de volta) 

R$ 335,00 no boleto bancário

R$ 335,00 no cartão de crédito em até 6x de R$ 55,83 s/ juros

R$ 301,50 em 1x no cartão Americanas.com (10% de desconto) ou R$ 335,00 em até 12x de R$ 27,91 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

       

tem tuuudo, pode procurar :)

0

Pedestal separador de fila Dourado com cordão Vermelho

comprar

_____-___ ok

 mundo  empresas  oferta do dia peça seu cartão artesanato do Amazonas pegue na loja venda com a gente outlet
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denunciar anúncio

Seja o primeiro a avaliar

aproveite e veja também

R$ 96,95
4x de R$ 24,23 sem juros

Organizador De Filas Pedestal Kit C/
4 Pçs + 4 Mts Corrente

1%

R$ 175,00
3x de R$ 58,33 sem juros

Pedestal de Fila Única Cromado com
Fita Vermelha

R$ 139,00
2x de R$ 69,50 sem juros

Kit Pedestal Organizador De Fila
Unica Com Corrente Am/Pt

2 ofertas a partir de

R$ 119,99
5x de R$ 23,99 sem juros

kit com 4 organizador de filas + 10
mts de corrente.

pessoas como você também viram

2 ofertas a partir de

R$ 53,57
2x de R$ 26,78 sem juros

Protetor Contra Queda De Energia
Pw Para Freezer E Geladeira 220v

R$ 59,90
2x de R$ 29,95 sem juros

Protetor Contra Queda De Energia
Pw Para Freezer E Geladeira 127v

20%

3 ofertas a partir de

R$ 47,92
2x de R$ 23,96 sem juros

Economizador de Energia Elétrica
Econoplug Inteligente

R$ 29,76

Proteraio p/ Eletrônicos c/ 2
Tomadas em Geral 220v - Pw

informações do produto

ficha técnica

avaliações

avaliar produto

novidades pra você
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atendimento

canal de vendas

cartão americanas.com

ame digital

lista de casamento

anuncie

marketplace

9 ofertas a partir de

R$ 27,00

Cinta Lombar Epi Segurança Faixa
Ergonômica Coluna Postural

(1)
16 ofertas a partir de

R$ 125,96
2x de R$ 62,98 sem juros

Rotulador Eletronico Pt-70 Laranja
Brother

R$ 19,27

Pallet - Estrado De Plastico Preto
50x50x4,5

26 ofertas a partir de

R$ 38,39

Apoio Para Pés Multivisão

novidades mais vendidas

R$ 828,99
6x de R$ 138,16 sem juros

Samsung Tv Led 32" Hd Flat Tv
32n4000, 2 Hdmi 1 Usb

(1)
4 ofertas a partir de

R$ 2.199,99
8x de R$ 274,99 sem juros

Console Playstation 4 Slim 1TB Hits
Bundle 5 + Controle Dualchock 4 -…

R$ 1.549,99
10x de R$ 154,99 sem juros

Notebook Samsung Essentials E20
Intel Celeron 4GB 500GB HD LED…

R$ 35,00

Cinta Colete Postural Ajustável
Corretora Unissex Feminino…

sugestão de produtos

pedestal corrente pedestal de sinalizacao

mais informações
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mais informações

formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa
electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas.com. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o
menor preço ofertado.

voltar

institucional

dúvidas

serviços

americanas prime

ame digital

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 /
atendimento.acom@americanas.com

mapa do site - trabalhe na americanas.com
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27/06/2019 Pedestal separador de fila DOURADO com cordão VERMELHO

https://www.paineis.com.br/separadores-de-filas/pedestal-separador-de-fila-dourado-com-cordao-vermelho 1/7

BEM VINDO, FAÇA LOGIN OU CADASTRE-SE.

DESDE 1996

TELEVENDAS
(41) 3322-8038

WHATSAPP
(41) 99962-8249

Código: 210Você está em: Página Inicial Separadores de Filas

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA DOURADO COM CORDÃO VERMELHO

FOTOS

Passe o mouse e veja detalhes

Indique a um amigo Tire suas Dúvidas Comparar Produto

Modelo: Dourado com cordão vermelho
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DESCRIÇÃO GERAL FORMAS DE PAGAMENTO DOWNLOADS E SUPORTE

Por: 
R$ 335,00 

R$ 318,25 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 5x de R$ 67,00 Sem juros

+ Ver todas as formas de pagamentos

      ( 1 Avaliação )

Quantidade: 1   

SIMULADOR DE FRETE

CEP: 57051  - 050  

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA DOURADO
COM CORDÃO VERMELHO

A Michelangelo Painéis Eletrônicos traz as melhores soluções para organizar e gerenciar filas de atendimento. Painéis de

senha, Impressora Térmica, Dispensador de senhas, Organizador de Filas, Bobina de senha Bico de pato, Letreiro

Digital e mais. Assistência técnica e Entrega em todo Brasil.

 

DESCRIÇÃO 
Organize suas filas de atendimento e incremente seu negócio com nossa linha de Separadores de Filas e Organizadores

de Filas! O pedestal organizador de fila dourado com cordão vermelho é a solução mais elegante para seu ambiente,

permitindo organizar filas de diversas maneiras. Com este divisor de �las, seu estabelecimento estará pronto para atender

seus clientes de forma sofisticada, organizada, ágil e prática. Ideal para estabelecimentos e eventos como bancos,

cinemas, recepção de hotel, lobby, conciérge, teatros, feiras, eventos esportivos, shows, órgãos públicos entre outras

empresas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Cordão: em nylon trançado de alta resistência, na cor vermelha, com 10 cm de circunferância 1,65 m de comprimento

Tubo: perfil em alumínio com pintura dourada, com sistema de encaixe para recepção tripla de fita

Encaixe: presilha de segurança acoplada ao cordão, que permite a fixação segura e firme

Calota: estampa em alumínio com pintura dourada com 2,0 mm de espessura
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AVALIAÇÕES DO PRODUTO

Escrever avaliação...

Base: redonda, em ferro fundido com pintura anti-oxidante preta e borracha protetora de piso

Cor: dourado

DIMENSÕES 

Altura: 92 cm

Base: 34 cm de diâmetro

Tubo: 7 cm de diâmetro

Peso: 8 Kg

NCM

76169090

 

     
Baseado em 1 avaliação

Tonyana Aciole

 Compra Veri�cada
 •       • 2 anos atrás

 Sim, recomendaria este produto a um amigo 

0  0  

Produto de ótima qualidade!

    Compartilhar... 

Loja

Olá Tonyana, Agradecemos sua avaliação e �camos muito felizes
em saber que o produto deixou você satisfeita. Aliás, �cou
realmente muito bonita a disposição dos pedestais com o tapete
vermelho, muito bom gosto! Um abraço, André Vieira, Gerente
Comercial.
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DÚVIDAS DOS CONSUMIDORES
Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Vinicius •  8 meses atrás •  0

bom dia tem como trocar a cor da corda pra preto??
     Responder

Loja • 7 meses atrás • 0

Infelizmente não, temos a corda disponível apenas na cor vermelha.
  

Matheus •  2 meses atrás •  0

Bom dia! Gostaria de saber o valor já com corda para cercar uma área de 10.5 metros
quadrados. Grato
     Responder

Loja • 2 meses atrás • 0

Olá Matheus,

A quantidade de pedestais dependerá da disposição do seu ambiente. Se você tem uma área
de 10,5 metros quadrados, podemos imaginar uma área retangular de 5 m x 2 m,
aproximadamente. Dessa forma, você teria um perímetro total de cerca de 14 metros, o que
exigiria em torno de 8 pedestais.

Cada pedestal custa R$ 335,00, já incluindo o cordão vermelho, o que daria um total de R$
2.680,00. Você pode concluir a compra em nosso site, incluindo 8 peças. Caso tenha alguma
dúvida não hesite em nos contatar.

Um abraço, André Vieira, Gerente Comercial
  

Bruno •  2 anos atrás •  0

Olá, esse valor de R$295,00 é referente a 2 pedestais e um cordão? Preciso de 4 pedestais e
dois cordões. Obrigado.
     Responder

Loja • 2 anos atrás • 0

Olá Bruno! O valor de R$ 295,00 corresponde a 1 pedestal dourado + 1 cordão vermelho. O
cordão acompanha o pedestal, não há como vendê-lo em separado. Portanto, para 4
pedestais (com 4 cordões inclusos) �caria o valor de 4 x R$ 295,00 = R$ 1.180,00.
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PRODUTOS RELACIONADOS

 TELEVENDAS
(41) 3322-8038

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA CROMADO COM FITA AZUL

DE R$ 235,00

POR R$ 150,00
R$ 142,50 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - YAPAY OU 5X DE R$ 30,00 SEM JUROS

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA CROMADO COM FITA PRETA

DE R$ 235,00

POR R$ 150,00
R$ 142,50 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - YAPAY OU 5X DE R$ 30,00 SEM JUROS

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA CROMADO COM FITA VERMELHA

DE R$ 235,00

POR R$ 150,00
R$ 142,50 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - YAPAY OU 5X DE R$ 30,00 SEM JUROS
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 WHATSAPP
(41) 99962-8249

 SKYPE
michelangelopaineis

 E-MAIL
vendas@paineis.com.br

 RECEBA NOSSAS OFERTAS

DIGITE SEU E-MAIL ENVIAR

INSTITUCIONAL

Empresa
Cadastre-se
Fale Conosco
Contato
 Facebook
SUPORTE

Meus Pedidos
Como comprar
Garantia
Pagamento e envio
Trocas e devoluções
Downloads
PAGAMENTOS

Crédito  À vista 

ACESSE O BLOG

Blog Painéis
SEGURANÇA

CONFIABILIDADE
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TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE  

COPYRIGHT © 2017-PAINEIS.COM.BR. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 
OS PREÇOS, PROMOÇÕES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, FRETE E PRODUTOS SÃO VÁLIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS

REALIZADAS VIA INTERNET. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. MICHELANGELO COM. DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ:
01.331.407/0001-64 - ENDEREÇO: AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3444 CJ 305 - CENTRO - CURITIBA, PR CEP 80250-220
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.

À COMAP

Senhora Coordenadora Substituta,

 

Diante a análise do Despacho GSAD 0564449 e Parecer 1317 da AJ-DG 0563956,
juntamos as planilhas requeridas, no entando verificamos o equívoco de valores
expostos em nosso Despacho 0559856, tempo em que transcorremos a forma
correta na estimativa, abaixo explicada e pedimos, s.m.j. alteração da reserva de
crédito e demais procedimento de praxe.

 

Inicialmente analisado o Despacho COMAP (0557173), consubstanciado com o
Memorando (0555265) e em observância ao Termo de Referência (0555108), vieram
os autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços de:

 

 

 

Solicitamos cotação de empresa especializadas do ramo, (0557621), onde obtivemos
algumas respostas negativas ao atendimento (0557624, 0557663 e 0558123) e apenas
uma empresa se propôs ofertar valores ao pretendido (0558054).

 

Fizemos cotação para o Item I 0557621 e obtivemos proposta de apenas um
fornecedor (0558054) e em busca de Sítios especializados (0564596), o que nos levou
a planilha de estimativas de preços (0564590) , já para o para o Item II  cotamos
através do Relatório de Banco de Preços, (0559801).

 

Estimamos para o Item I o valor unitário de R$ 318,25 e valor total de R$ 3.182,50 e
para o Item II o valor unitário de R$ 306,50  e valor total R$ 6.130,00 e obtivemos
assim o Valor Global de R$ 9.312,50 ( Nove mil, trezentos e doze reais e cinquenta
centavos)

 

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
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À deliberação superior.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/07/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564598 e o código CRC C5BDA284.

0005085-96.2019.6.02.8000 0564598v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
À SLC,
para ajustar minuta de edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 09/07/2019, às 18:05, 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
0564626 e o código CRC 0BF59413.

0005085-96.2019.6.02.8000 0564626v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0005085-96.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
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, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – 
pedestais, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 
pedestais, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0564681)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 91



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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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. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
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comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, quais sejam: para o Item 1, R$ 
3.182,50 (três mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), e para o Item 2, R$ 
6.130,00  (seis mil e cento e trinta reais) que representa uma média das várias propostas 
coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
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11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
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14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  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. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
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17.6.  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% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Entregar o material no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital; 
 
c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0564681)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 103



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza da 
contratação objeto deste certame; 
 
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste 
contrato; e 
 
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. 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 2019. 
 
 

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

  TERMO DE REFERÊNCIA  

Objeto 

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com 
sistema de auto-encaixe.  

Justificativa 
Atender as necessidades do Centro de Memória e do espaço destinado à 
Votação Paralela. 

Quantidade e 
Especificações 

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades; 

b) Altura do pedestal: 

      máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros); 

      mínima: 0,95 m (noventa e cinco centímetros); 

c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão repuxado, 
cromada, com diâmetro máximo de 30 cm (trinta centímetros) e mínimo de 
26 cm (vinte e seis centímetros); 

d) Tubo em alumínio cromado com diâmetro de 2" (duas polegadas); 

e) Topo composto por uma esfera assentada sobre um disco em latão 
cromado, dotado de 4 (quatro) furos para encaixe das cordas; 

f) Peso: 

       máxima: 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas); 

       mínimo: 9,0 kg (nove quilogramas); 

g) Corda em polipropileno torcida, cor vinho, diâmetro de 30 mm (trinta 
milímetros), com terminal e gancho em latão cromado; 

h) Quantidade de cordas: 

       10 (dez) unidades: comprimento 2,0 (dois metros) cada. 
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II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com 
sistema de auto-encaixe.  

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades; 

b) Material: aço inoxidável; 

c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis 
centímetros); 

d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, 
base redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito 
centímetros) em ferro fundido com proteção emborrachada para piso, cor 
alumínio ou cromado semi- brilho. Deverá possuir de três a quatro 
extremidades, em lados opostos (para encaixe com outros pedestais), com 
sistema de auto encaixe de fita demarcadora retrátil com cassete em plástico 
de pedestal da mesma marca e modelo; 

e)  Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5 cm 
(cinco centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros), comprimento 
mínimo de 2 m (dois metros), na cor preta; 

f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas). 

Prazo de entrega 
Entregar os equipamentos em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota 
de Empenho. 

Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente 
da contratada, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado 
por esta, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da 
nota fiscal referente ao fornecimento dos produtos, deidamente atestada 
pela Seção de Patrimônio - SEPAT e com o consequente recebimento 
definitivo dos mesmos. 

Prazo de 
garantia 

1 (um) ano, no mímino. 

Local de entrega 

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200 D, Serraria, Maceió-AL, 
Telefone: 3328-1947, no horário de expediente normal do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
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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. 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, 09 de julho de 2019.
À SAD,
com minuta alterada  quanto ao valor estimado para

os itens 1 e 2 (item 8.2 da minuta), para ajuste na reserva de
crédito e posterior encaminhamento para AJ-DG para
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 09/07/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564682 e o código CRC ADBF147D.

0005085-96.2019.6.02.8000 0564682v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Sigam os autos à SGO, para anulação parcial do

pré-empenho 320/2019 (0562193), no valor de R$ 1.651,60,
considerando a revisão de estimativa anunciada no Despacho
SEIC 0564598.

Após, solicito evoluir o feito à Assessoria Jurídica,
posto que alterada a minuta do edital (0564682).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/07/2019, 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
0564742 e o código CRC 8B833E65.

0005085-96.2019.6.02.8000 0564742v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  10/07/19  13:23                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 10Jul19                            NUMERO  : 2019PE000330   
  DATA LIMITE     :                                                             
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  ANULAçãO PARCIAL DO PE 320/2019, EM FACE DE CONSTATAçãO DE EQUíVOCO NA INFORMA
  çãO DO VALOR TOTAL ESTIMADO, CONFORME DESPACHO GSAD 0564742,DO PROCEDIMENTO N.
  0005085-96.2019.6.02.8000.                                                    
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401083  1 084621  0100000000 449052        AREA MOVEIS                1.651,60
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   10Jul19   13:20
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 330/2019 (SEI 0564966).

Observação:

Saldo do Pré-empenho:
 
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA

RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  10/07/19  18:29                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :      8         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : JULHO           - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                       
 
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$
    N 070011 00001 2019PE000320                                       9.312,50 C
 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL
PF12=RETORNA                  
 (0051) PF8 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA                                  

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 10/07/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564967 e o código CRC 2746F57D.
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PROCESSO : 0005085-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL PERMANENTE - PEDESTAIS 

 

Parecer nº 1352 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Retornam a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos que visam à aquisição de material permanente –
pedestais, conforme termo de referência (0555108) elaborado
pela Secretaria de Administração, com vistas a atender as
necessidades do Centro de Memória e do espaço destinado à
Votação Paralela, após as diligências recomendadas no
Parecer AJ/DG nº  1.317 (0563956).

Àquela ocasião, foi detectada a necessidade de
complementação das informações referentes aos itens 02
(planejamento de contratações), 22 (critérios de
sustentabilidade) e 26 (ausência de planilha comparativa de
preços médios) da tabela de verificação.

Por consequência, foram juntados os seguintes
documentos:

1) Planilhas de preços médios para o item
1 (0564590);  para o item II  a informação
da SEIC (0564598) informa que a cotação
deu-se por meio do Relatório de Banco de
Preços, (0559801).
Assim, Para o item I, o valor unitário
estimado foi de R$ 318,25 e valor total de
R$ 3.182,50 e, para o item II, o valor
unitário estimado foi de R$ 306,50  e
valor total R$ 6.130,00. Sendo o
novo Valor Global R$ 9.312,50 ( Nove mil,
trezentos e doze reais e cinquenta
centavos).
 
2) Despacho SAD, no qual o Senhor
Secretário de Administração esclareceu:

"a) sobre o planejamento de
contratações (item 2), deve-se ter
em conta que, embora não
constante do rol de aquisições
aprovado pela Portaria
Presidência nº 120/2017 (DEJEAL
de 23/02/2017, pp. 4 a 13),  trata-
se de aquisição incluída entre
aquelas prioritárias da gestão,
como integrante das ações de
recuperação do memorial da
Justiça Eleitoral de Alagoas; e
b) quanto ao aspecto sustentável
(item 22), de fato, não se
vislumbrou requisitos específicos
de sustentabilidade para a
aquisição, dada a peculiaridade
da compra, considerando os
critérios e práticas enumerados
no art. 4º do Decreto nº 7.746, de
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5 de junho de 2012."
3) Nova minuta de edital (0564681);
4) Anulação parcial do pré-empenho
(0564966).
 

Dessa forma, em complemento ao Parecer AJ/DG nº
1.317 (0563956) e nos termos do parágrafo único, do Art. 38,
da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta
de edital  (0564681) que visa à realização de licitação na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de
material permanente – pedestais, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 11/07/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/07/2019, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565621 e o código CRC 36412FF9.

0005085-96.2019.6.02.8000 0565621v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de julho de 2019.
 
Excelentíssimo Desembargador Presidente,
 
Cuida-se de procedimento administrativo tendente à

aquisição de material de permanente - pedestais, com vistas
a atender as necessidades do Centro de Memória e do espaço
destinado à Votação Paralela.

 
A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por conduto

do Parecer AJ-DG nº 1352/2019 (0565621), em complemento ao
Parecer AJ-DG nº 1317/2019 (0563956), aprovou a minuta de
certame constante do evento SEI nº 0564681, frente a sua
regularidade jurídica.

 
Do exposto, torno os autos conclusos a Vossa Excelência,

com a sugestão de que seja autorizada a abertura de procedimento
licitatório para a aquisição em comento.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 07:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565784 e o código CRC 77062109.

0005085-96.2019.6.02.8000 0565784v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2019.
 
Após a análise da instrução realizada nos presentes autos

e com base no pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral (0565621), que indicou a viabilidade legal do proposto pela
Secretaria de Administração no Termo de Referência (0555108) e no
Memorando 503 (0555265), APROVO a minuta de edital consolidada
(0564681) e, com isso, AUTORIZO a abertura da fase externa do
certame para que, pela modalidade pregão na forma eletrônica, do
tipo menor preço por item, seja adquirido o material permanente
especificado no Anexo I (fls. 16 e seguintes), a saber: 10 (dez)
unidades de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas, para
uso no Centro de Memória, e de 20 (vinte) unidades de pedestal,
organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de
autoencaixe, para emprego nas ações da Comissão de Votação
Paralela.

Remeta-se à Secretaria de Administração para que adote
as providências necessárias à evolução do feito.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 15/07/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566043 e o código CRC A8D8BA81.

0005085-96.2019.6.02.8000 0566043v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GPRES 0566043, encaminho

os presentes autos para que sejam tomadas as providências
necessárias ao seu cumprimento.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/07/2019, às 14:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569567 e o código CRC 0A0D484C.

0005085-96.2019.6.02.8000 0569567v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3322//22001199  
  
  

PROCESSO Nº 0005085-96.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 07 de agosto de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – 
pedestais, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 
pedestais, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.  
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4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes 
no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição 
complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que 
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento 
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 
 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado 
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.   Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os 
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
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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. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no 
presente edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.1.1.           Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
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comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação deste 
certame licitatório. 

 
7.7.      A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.         O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.       Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, quais sejam: para o Item 1, R$ 
3.182,50 (três mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), e para o Item 2, R$ 
6.130,00  (seis mil e cento e trinta reais) que representa uma média das várias propostas 
coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, 
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 
9.2.  No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o 
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da 
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 

 
9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 

 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e 
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br. 
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11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso 
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde 
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente 
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade 
competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
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14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, situada 
na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP 57046-000, 
Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal deste Regional, 
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
15.3.    O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
15.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2.  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. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição 
de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 

 
16.4.1.   Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
16.5.                  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2019 (0569985)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 129



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
17.6.  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% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 
 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 
b)  Entregar o material no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital; 
 
c) 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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d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos; 
 
e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da 
Nota de Empenho; 
 
f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante; 
 
g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza da 
contratação objeto deste certame; 
 
h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste 
contrato; e 
 
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.  As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
21.15. 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, 22 de julho de 2019. 
 
 

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

  TERMO DE REFERÊNCIA  

Objeto 

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com 
sistema de auto-encaixe.  

Justificativa 
Atender as necessidades do Centro de Memória e do espaço destinado à 
Votação Paralela. 

Quantidade e 
Especificações 

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades; 

b) Altura do pedestal: 

      máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros); 

      mínima: 0,95 m (noventa e cinco centímetros); 

c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão repuxado, 
cromada, com diâmetro máximo de 30 cm (trinta centímetros) e mínimo de 
26 cm (vinte e seis centímetros); 

d) Tubo em alumínio cromado com diâmetro de 2" (duas polegadas); 

e) Topo composto por uma esfera assentada sobre um disco em latão 
cromado, dotado de 4 (quatro) furos para encaixe das cordas; 

f) Peso: 

       máxima: 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas); 

       mínimo: 9,0 kg (nove quilogramas); 

g) Corda em polipropileno torcida, cor vinho, diâmetro de 30 mm (trinta 
milímetros), com terminal e gancho em latão cromado; 

h) Quantidade de cordas: 

       10 (dez) unidades: comprimento 2,0 (dois metros) cada. 
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II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com 
sistema de auto-encaixe.  

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades; 

b) Material: aço inoxidável; 

c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis 
centímetros); 

d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, 
base redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito 
centímetros) em ferro fundido com proteção emborrachada para piso, cor 
alumínio ou cromado semi- brilho. Deverá possuir de três a quatro 
extremidades, em lados opostos (para encaixe com outros pedestais), com 
sistema de auto encaixe de fita demarcadora retrátil com cassete em plástico 
de pedestal da mesma marca e modelo; 

e)  Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5 cm 
(cinco centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros), comprimento 
mínimo de 2 m (dois metros), na cor preta; 

f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas). 

Prazo de entrega 
Entregar os equipamentos em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota 
de Empenho. 

Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente 
da contratada, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado 
por esta, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da 
nota fiscal referente ao fornecimento dos produtos, deidamente atestada 
pela Seção de Patrimônio - SEPAT e com o consequente recebimento 
definitivo dos mesmos. 

Prazo de 
garantia 

1 (um) ano, no mímino. 

Local de entrega 

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200 D, Serraria, Maceió-AL, 
Telefone: 3328-1947, no horário de expediente normal do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
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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. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 35 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019

 

 

PROCESSO Nº 0005085-96.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 07 de agosto de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de
material permanente – pedestais, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 – DO OBJETO

 

1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
permanente – pedestais, conforme especificações descritas no Anexo deste Edital.

 

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

 

2.1.                 O prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias,
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após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser entregue inclusive por e-
mail.
 

2.2.                 O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano.

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

                                                                                                                                       
                    

3.1.                     Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.2.                     Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.

3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

 

3.3.                 No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma
legal.

 

3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

 

3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

 

3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

 

3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
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ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).

 

4.2.                     O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.

 

4.3.                  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção
pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.

 

4.4.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do
Decreto nº 5.450/2005).

 

4.5.                 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

5.1.                     O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13,
inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).

 

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

 

5.3.                 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a
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descrição do objeto da contratação, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da
data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e
hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.

 

5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).

 

5.4.                 Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;

b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital.

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste Edital, sob
pena de desclassificação.

 

5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.

 

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

 

5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

 

5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto
ofertado.

 

5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

5.6.                 Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
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encargos legais, embalagens, frete etc.

 

5.7.                     O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.

 

5.8.                 Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

 

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

 

5.10.               Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.

 

5.11.               O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital.

 

5.12.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

6.1.                 O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

 

6.2.                     As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão
previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
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6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

 

6.3.                     O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

 

7.1.                     Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

 

7.1.1.               Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada
item ofertado.

 

7.2.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

 

7.3.                     O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

 

7.4.                     Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

 

7.5.                     Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

 

7.6.                     No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

 

7.6.1.        Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
deste certame licitatório.

 

7.7.                    A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.
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7.8.                 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste Edital.

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

8.1.                 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

8.2.                 Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limites
máximos os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, quais sejam: para o Item
1, R$ 3.182,50 (três mil e cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos), e para o Item 2, R$ 6.130,00  (seis mil e cento e trinta reais) que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

 

8.3.                 Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

 

8.4.                 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.

 

8.5.                 Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

 

8.5.1.       Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

 

9 – DA HABILITAÇÃO

 

9.1.   A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
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a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante o encaminhe, via Sistema Comprasnet.

 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

                            

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5.
deste Edital:

 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e

c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

 

9.2.                  No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

 

9.3.          Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

 

9.3.1.       Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

 

9.4.    A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.

 

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
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prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

 

9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

 

9.4.3.    A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

 

9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.

 

9.4.5.               A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

 

9.4.                        Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

 

9.5.                        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

 

9.6.                        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre
ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.

 

9.7.                        Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

10.1.                      Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
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10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.

 

10.2.                      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores
à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas
serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br.

 

11 - DOS RECURSOS

 

11.1.                      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

 

11.2.                      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando
ao término do tempo informado.

 

11.3.                      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro
das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo
Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.

 

11.4.                      O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

 

11.5.                      A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 

12.1.                      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada
pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

 

12.2.                      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
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12.3.                      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

 

13 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

13.1.                      O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

14 – DA CONTRATAÇÃO

 

14.1.                     As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações
dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em
conformidade com este edital e seus anexos.

 

14.2.               O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.

 

14.3.                      Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

14.4.                      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

15.1.                   A entrega do material deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias, conforme disposto no item 2 deste Edital, na Seção de Almoxarifado - SEALMOX,
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, bairro Antares, CEP
57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal
deste Regional, para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.

 

15.2.                  O material será recebido:

 

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

 

15.3.                       O material será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

15.4.                       O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

15.5.                       Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

15.6.                       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

15.7.                   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 16.

 

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

16.1.                     O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

16.2.                     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.

 

16.3.                     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.

 

16.4.                     O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
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a) multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

 

b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

16.4.1.                 Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16.13.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis 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.

 

16.14.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

17 – DO PAGAMENTO

 

17.1.                            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, somente após o atesto da
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.

 

17.2.                            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

17.3.                      Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

 

17.4.                      O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

17.5.                      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

 

17.6.                      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:
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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%

 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

                                                            

18.1.                            As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material
Permanente).

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

19.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;

 

b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; e

 

c) Fiscalizar a execução do contrato.

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

20.1.                           São obrigações da Contratada:

 

a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e
anexo(s) respectivo(s);

 

b)  Entregar o material no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento
da Nota de Empenho, conforme disposto no item 2 deste Edital;
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c) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

 

d) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos;

 

e) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive o encaminhamento da
Nota de Empenho;

 

f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Contratante;

 

g) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza da contratação objeto deste certame;

 

h) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato; e

 

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
direito público.

 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS

 

21.1.               É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.

 

21.2.               As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
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21.3.               As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

 

21.4.               Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

21.5.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

21.6.               No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

 

21.7.               As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

 

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

 

21.9.               O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

21.10.          Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

 

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

 

21.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

21.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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Objeto

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com
cordas.

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil
preta, com sistema de auto-encaixe. 

Justificativa Atender as necessidades do Centro de Memória e do espaço
destinado à Votação Paralela.

I) Aquisição de pedestal com alto ponto de gravidade, com
cordas.

a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;

b) Altura do pedestal:

      máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros);

      mínima: 0,95 m (noventa e cinco centímetros);

c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão
repuxado, cromada, com diâmetro máximo de 30 cm (trinta
centímetros) e mínimo de 26 cm (vinte e seis centímetros);

d) Tubo em alumínio cromado com diâmetro de 2" (duas polegadas);

e) Topo composto por uma esfera assentada sobre um disco em
latão cromado, dotado de 4 (quatro) furos para encaixe das cordas;

f) Peso:

       máxima: 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas);

 

21.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.

 

21.15.                    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, 22 de julho de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

            ANEXO I

  TERMO DE REFERÊNCIA
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Quantidade e
Especificações

       mínimo: 9,0 kg (nove quilogramas);

g) Corda em polipropileno torcida, cor vinho, diâmetro de 30 mm
(trinta milímetros), com terminal e gancho em latão cromado;

h) Quantidade de cordas:

       10 (dez) unidades: comprimento 2,0 (dois metros) cada.

 

II) Aquisição de pedestal, organizador de fila com fita retrátil
preta, com sistema de auto-encaixe. 

a) Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades;

b) Material: aço inoxidável;

c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis
centímetros);

d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço
inox, base redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm
(trinta e oito centímetros) em ferro fundido com proteção
emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi- brilho.
Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos
(para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe
de fita demarcadora retrátil com cassete em plástico de pedestal da
mesma marca e modelo;

e)  Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5
cm (cinco centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros),
comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na cor preta;

f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas).

Prazo de
entrega

Entregar os equipamentos em até 20 (vinte) dias após o recebimento
da Nota de Empenho.

Pagamento

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta
corrente da contratada, através de ordem bancária para o
estabelecimento indicado por esta, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da apresentação da nota fiscal referente ao
fornecimento dos produtos, deidamente atestada pela Seção de
Patrimônio - SEPAT e com o consequente recebimento definitivo dos
mesmos.

Prazo de
garantia 1 (um) ano, no mímino.

Local de
entrega

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200 D, Serraria,
Maceió-AL, Telefone: 3328-1947, no horário de expediente normal do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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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. Identidade  
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Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                     (   ) Sim                      (   ) Não

Em 22 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/07/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569987 e o código CRC F90B5E13.

0005085-96.2019.6.02.8000 0569987v2
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22/07/2019 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=26503862&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 22/07/2019 16:59:27 

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
Pregão 00032/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 150911 - Pedestal
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
20 Unidade Menor Preço 6.565,00

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 20

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

19/06/2019 4.000,00 18.090.398/0001-
60

GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

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

Pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe.  a) Quantidade de pedestais: 20 
(vinte) unidades; b) Material: aço inoxidável; c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis 
centímetros); d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, base redonda de 28 cm (vinte 
e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido com proteção emborrachada para piso, cor 
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22/07/2019 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 22/07/2019 16:58:06 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 24/07/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00032/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0005085-96.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade de Itens

2
Objeto

Aquisição de material permanente – pedestais, conforme o Edital e seus anexos.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da

Licitação

24/07/2019 A partir de  24/07/2019  às
08:00

Em 07/08/2019  às
14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

00001 2019 000032
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22/07/2019 SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 22/07/2019 16:58:38 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

/

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual da

Licitação Ação

70011 Pregão Eletrônico 00032/2019 Tradicional Aquisição de material permanente – pedestais,
conforme o Edital e seus anexos.

Licitação A
Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00032 2019

Um registro encontrado.
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22/07/2019 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 22/07/2019 16:58:50 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00032/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0005085-96.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

2 2 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Aquisição de material permanente – pedestais, conforme o Edital e seus anexos.

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
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
24/07/2019

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 24/07/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Ordenadora de Despesa - Presidente

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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22/07/2019 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 22/07/2019 16:59:02 

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
Pregão 00032/2019 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

2 2 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

Utiliza Margem de Preferência

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

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 150911 -
Pedestal - 10 Unidade Menor Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

2 M 150911 -
Pedestal - 20 Unidade Menor Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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22/07/2019 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=26503834&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 22/07/2019 16:59:14 

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
Pregão 00032/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 150911 - Pedestal
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
10 Unidade Menor Preço 4.399,10

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 10

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total

Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

19/06/2019 4.600,00 10.322.423/0001-
81

PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE
ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

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

Pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. a) Quantidade de pedestais: 10 (dez) unidades;  
b) Altura do pedestal: máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros); mínima: 0,95 m (noventa e cinco 
centímetros); c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão repuxado, cromada, com diâmetro máximo 
de 30 cm (trinta centímetros) e mínimo de 26 cm (vinte e seis centímetros); d) Tubo em alumínio cromado com 
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EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000715, emitida em 18/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA.
Objeto: aquisição de papel A4 (Ata 001/2019 - SJRJ). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 55.800,00
(cinquenta e cinco mil e oitocentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00024.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE RESCISÃO

Processo nº 0013451-75.2013.4.03.8000; Espécie: Termo de Rescisão nº 04.025.14.2013,
firmado em 22/07/2019, do Contrato nº 04.025.10.2013; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3ª REGIÃO CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: TLD TELEDATA
TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA., CNPJ nº 80.043.904/0001-33; Fundamento Legal:
artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula Sétima, avençada no Termo Aditivo
nº 04.025.13.2013; Vigência: rescisão com efeitos a partir das 24h de 26/06/2019;
Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral e pela
Contratada, André Kalinowski Silva, Procurador.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019

PROCESSO SEI Nº 0042526-86.2018.4.03.8000.
Objeto: Prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação, na área de
administração de banco de dados postgreSQL 9.4 ou superior, abrangendo a
implementação, a manutenção e a administração. Obtenção do edital: a partir de
25/07/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/2/3, das 11h00 às

19h00. Recebimento das propostas: até 09/08/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 09/08/2019, às 11h30.

São Paulo, 23 de julho de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Pregoeiro
Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019

PROCESSO SEI Nº 0041999-37.2018.4.03.8000
Objeto: Aquisição de copo de papel descartável em formato de envelope de 85 ml para
líquidos frios e dispensador de copos. Obtenção do edital: a partir de 25/07/2019, às
14h00, no endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na
Divisão de Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º
andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones:
(11) 3012-1076/3/4, das 11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 12/08/2019, às
11h30, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas:
12/08/2019, às 11h30.

São Paulo, 23 de julho de 2019.
ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES

Pregoeiro
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 0000607-22.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de coleta e transporte, com destinação final, de resíduos sólidos
comuns, gerados no Edifício Sede e no Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/07/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h30. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, -
Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00028-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 24/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 06/08/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/07/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001941-44.2019.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 02/2015. Contratante: TRE/Acre. Contratada: OI S/A (CNPJ 76.535.764/0001-43).
Objeto: acrescer, com fundamento no art. 65, I, "a", da Lei nº 8.666/93, ao objeto
contratual os serviços de instalação de linhas Oi Fixo e de dados Oi Velox, pelo período de
13 (treze) dias. Data de assinatura: 23/07/2019. Signatários: Carlos Venícius Ferreira
Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/Acre, e Carlos Alberto da Costa Barbosa e Davi de Oliveira
Bertucci, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 09/2019; PROCESSO Nº 0001827-78.2019.6.02.8000; FUND. LEGAL: LEI Nº
097/2018 do Município de São José da Laje/AL e Lei nº 8.666/1993; Partes: Município de
São José da Laje/AL, CNPJ nº 12.330.916/0001-99 e a União, através do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: construção do Fórum Eleitoral
da 16ª Zona, com a cooperação do Município de São José da Laje/AL, em decorrência da
Lei Municipal de São José da Laje nº 097, de 13/04/2018. Vigência: 6 meses, a contar da
data de sua assinatura (03/07/2019), podendo ser prorrogado sucessivamente por igual
período.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 05-B/2019; Proc. SEI nº 0001933-74-2018.6.02.8000; PE nº 20/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 02/07/19;
Objeto: Registro de Preços de material de expediente - envelopes. Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, lote, item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente.
(consultar no PE nº 20/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI, CNPJ
nº 25.535.153/0001-64, lote 2, Item 3, Unidade, 2.000, R$ 0,78, R$ 1.560,00; item 4, Unidade,
2.000, R$ 0,77, R$ 1.540,00; item 5, Unidade, 2.000, R$ 0,79 R$ 1.580,00; item 6, Unidade,
2.000, R$ 0,12, R$ 240,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0005085-96.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - pedestais,
conforme o Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/07/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00032-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 22/07/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO

Processo: PAD 1272/2015 TRE-AM Espécie: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato n.
16/2015 de vigilância armada para o TRE (Prédio Sede e Anexo). Contratante: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Contratada: LEGÍTIMA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO,
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Objeto: O
presente termo tem por objeto a Rescisão Amigável ao Contrato n. 16/2015, a contar de
21/07/2019. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/02 e Lei 8.666/93. Data da Assinatura:
19/07/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr.
ANTÔNIO CARLOS MACIEL DA SILVA, pelo Contratada.
ral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 11.662/2018. Objeto: Contratação de serviço de monitoramento por
GPS/GSM e gestão por Sistema de B.I. (BUSINESS INTELIGENCE) dos veículos do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/07/2019 das 08h00 às
17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro Administrativo da Bahia, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00024-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 24/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 08/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 71-3373-
7081.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/07/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD: 5707/2019. Espécie: Contratos. Partes: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
e os motoristas abaixo identificados. Objeto: é a prestação de serviço de locação de
veículos com motoristas, a ser prestado por pessoa física, para atender aos Cartórios
Eleitorais. CT N.º 53/19, João Eromildo da Costa, Valor: R$ 1.836,00; CT N.º 54/19, Rafael
da Silva Almeida, valor: R$ 1.852,56; CT N.º 55/;19, Antônio Manoel Honorário de Brito,
Valor: R$ 851,83; CT N.º 56/19, Antônio Pereira Lima, Valor: R$ 1.852,56; CT N.º 57/19,
Wilson Magalhães Fontoura Neto, R$ 670,00; CT N.º 58/19, Mauro Roberto Lemos Ferreira,
Valor: R$ 1.080,66; CT N.º 59/19, José Edney Barbosa de Sousa, Valor: R$ 1.694,00; CT N.º
60/19, Eduardo José Moreira da Rocha, Valor: R$ 1.540,00. Fundamento Legal: Lei N.º
10.520/2002, Lei Complementar 123/06, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e na
autorização superior constante do Processo PAD n.º 5707/2019. Assina pelo TRE/CE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 18/07/2019. Coordenadoria de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD: 8019/2019. Espécie: Contratos. Partes: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
e os motoristas abaixo identificados. Objeto: é a prestação de serviço de locação de
veículos com motoristas, a ser prestado por pessoa física, para atender aos Cartórios
Eleitorais. CT N.º 61/19, Ivânio da Silva Bezerra, Valor: R$ 1.848,00; CT N.º 62/19, Adenaldo
Gomes da Silva, valor: R$ 1.235;04; CT N.º 63/19, Wwllington Fialho de Lima, Valor: R$
1.920,00; CT N.º 64/19, Claudiano Mendes Caetano, Valor: R$ 1.080,45; CT N.º 65/19,
Antônio Carlos Izidoro, R$ 1.080,66; CT N.º 66/19, José Aroldo de Souza Saboia, Valor: R$
1.080,66; CT N.º 67/19, Natanael Vieira do Nascimento, Valor: R$ 1.474,00; CT N.º 68/19,
Francisco Júnior Queiroz Lima, Valor: R$ 1.386,00; CT 69/19, Paulo César Maia de Abreu,
valor: R$ 1.389,42; CT N.º 70/19, Humberto Fávio Roque de Almeida, Valor: R$ 2.006,94 e
CT N.º 71/19, Francisco da Silva Barros, R$ 1.389,42. Fundamento Legal: Pregão Presencial
N.º 5/2019, Lei N.º 10.520/2002, Lei Complementar 123/06, Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações e na autorização superior constante do Processo PAD n.º 8019/2019. Assina
pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 18/07/2019. Coordenadoria de
Licitações e Contratos.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: renovação da assinatura da Revista Brasileira de Direito
Eleitoral - RBDE pelo período de 1 (um) ano, compreendendo o período de julho/2019 a
junho/2020, para disponibilização aos servidores do TRE/CE. Contratado: EDITORA FORUM
LTDA, CNPJ: 41769803/0001-92. Valor: R$ 621,00. Fundamento: art. 25, Caput, da Lei n.º
8.666/93 e Processo PAD n.º 10.745/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE. Data: 12/07/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 5/2019 celebrado com INOVA TECNOLOGIA
EM SERVIÇOS LTDA. Objeto: Este termo aditivo visa à supressão e ao acréscimo de
postos de Recepcionista, conforme anexo. A presente supressão corresponde ao valor
de R$ 29.026,40 (vinte e nove mil, vinte e seis reais e quarenta centavos),
correspondente a 2,42% do valor inicial contratado. O presente acréscimo corresponde
ao valor de R$ 10.407,73 (dez mil, quatrocentos e sete reais e setenta e três
centavos), correspondente a 0,87% do valor inicial contratado. Fundamento: art. 58, I,
e § 2º, e 65, I, 'b' e § § 1º, 2º e 6º, da Lei nº 8.666/1993 e na autorização superior
constante do Processo Administrativo Digital n.º 11.889/2019. Assina, pelo TRE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 18/07/2019
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Pregões 2019

Licitação Em Andamento

Número 10/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000

Data: 05/04/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede IMC.

Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000

Data: 16/04/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019.

Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000

Data: 16/05/2019 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional.

Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 19/2019
SEI 0001938-62.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2019 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertenente ao TRE/AL, com assistência 24 horas e vigência de 12 meses.
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Valor Estimado: R$ 10.284,63
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

  

Número 21/2019
SEI 0007708-70.2018.6.02.8000

Data: 28/05/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte.

Valor Estimado: R$ 32.240,04
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 23/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000

Data: 03/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte  para o software de gerenciamento de Rede IMC, pelo período
de 36 (trinta e seis) meses.

Valor Estimado: R$ 32.398,56
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2019
SEI 0000726-06.2019.6.02.8000

Data: 11/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas

Valor Estimado: R$ 149.338,24
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2019

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - bebedouros de água.
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Valor  Unitário Estimado: R$ 537,27
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Publicação do Aviso de Licitação no periódico Tribuna Independente

Aviso de Reinício

Número 27/2019
SEI 0000507-90.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas.

Valor  Unitário Estimado: R$ 15.207,10
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 29/2019
SEI 0000829-13.2018.6.02.8000

Data: 24/07/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

Valor  Unitário Estimado: R$ 49.735,72
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2019
SEI 0004364-47.2019.6.02.8000

Data: 25/07/2019 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de expediente, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos

Valor  Unitário Estimado: R$ 6.458,50
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2019
SEI 0000696-68.2019.6.02.8000

Data: 1º/08/2019 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo (refletores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major
Isidoro e Galpão de Urnas, conforme especificações descritas do Anexo I do Edital.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Valor  Unitário Estimado: R$ 4.010,10
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta do Pregoeiro

 

Número 32/2019
SEI 0005085-96.2019.6.02.8000

Data: 07/08/2019 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material permanente – pedestais, conforme especificações no Edital.

Valor  Unitário Estimado: R$ 9.312,50
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, 24 de julho de 2019.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/07/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571540 e o código CRC EB93103F.

0005085-96.2019.6.02.8000 0571540v1
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M
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M

debaiak§fchfbdc�̀caïbaljaebdejc̈§glf©ecaḧdlf©ea©äjdcf©ebaef©fhdfiªe[TMZ]TMPIM]ZG]MG\RJ�ZJS«I]M̂I�GJ]MIM
RI�ẐGQI[\GRI]LMHT[]JPIRG[PTM TM HT[\JPTM [TM GR\XM |¢M PGM �IJM [~M
wX|||xWyMIM\I[PTMIQM�J]\GMTM¬ZIMHT[]\GM[TM£RTHIPJQI[\TM�PQJ[J]\RG\J�TM[~MVVV¢VW|�yOXUVNwX|XVUXwVVVLMRI]T̂�I{

M
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YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M
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EFGHIJFK
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L
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji
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jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi
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KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K
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UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK
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 PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

Dados da empresa: 
Razão Social  BELT COMPANY DO BRASIL MARKETING LTDA.  
CNPJ  01.281.553/0001-22  
Endereço  RUA CEARÁ Nº 244 – ALPHAVILLE – BARUERI/SP  
CEP  06465-120  
Fones:  (11) 3336-4000  
Fax    

E-mail  comercial@beltcompany.com.br  
Site internet    
Dados do Representante da Empresa:  

Nome  Alexandre Kiochi Hanzava  
Cargo  Assistente Comercial 
Nacionalidade  Brasileiro 

Estado civil  Solteiro 

Profissão  Assistente Comercial 
Endereço  RUA CEARÁ Nº 244 – ALPHAVILLE – BARUERI/SP  
CEP  06465-120   
Fone  (11) 3336-4000   
Fax    
E-mail  comercial@beltcompany.com.br  
Cart. Identidade  45.060.466-4  
Orgão Expedidor  SSP  
CPF  353.371.788-73  
Dados Bancários da Empresa  

BANCO ITAÚ – 341 AG. 487 C/C 25543-7 
BANCO BRADESCO – 237 AG. 3040-6 C/C 23.633-0 
 
Dados do Contato com a Empresa:  

ANADILSON DE JESUS – GERENTE COMERCIAL (11) 3336-4000 

ALEXANDRE KIOCHI – ASSISTENTE COMERCIAL (11) 3336-4001 

 

Empresa optante pelo SIMPLES?    (   ) Sim    (X) Não 
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,-./01023456-5734589:/:;023456-5<10=0/>45,-?106079-54@5A412064
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lr+]oa+̂akl[a+q_bkò[saZ+lrq_ltakb]+lul̂òa\kb+̀_avamwb+klt_aka\̀l+bo+xb_yakbZ+\b]+̀l_rb]+kb+[\̂[]b+zzz+l+z{+kb+a_̀|}g
l+\b+[\̂[]b+zzz+kb+a_̀|~g+ka+cb\]̀[̀o[ypb+�lkl_am|

�a_ol_[Z+��+kl+�tb]̀b+kl+��}�|

+
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STUV8WXYFPZ[8/X8S\PB:U8YP\]TV:ZQ8UV/P̂_.̀abc.de.LM̂JfM̂ggIKLLLMhJJ_.ijklmnm.opq.mo.rjdmo.im.ljs_.tuj.mvw
m.rnjojdvj.imvm.sdjxsovjy.zmvpo.syrjisvs{po.rmnm.oum.|mqslsvm}~p.dp.rnjojdvj.rnpkjoop.lsksvmv�nsp_.ksjdvj.im.pqns�mvpnsjimij
ij.ijklmnmn.pkpnn�dksmo.rpovjnspnjo�

�mnujns_.��.ij.��povp.ij.�����

.
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mWXx]*hmn[hY]V*]\hXĝ*�Y*[hz[]Y*gh*]ZhYYW|WiWg]gh*n[hyWY\]Y*X]*ihzWYi]��̂o

�][kh[WV*��*gh*�ẑY\̂*gh*t�upo
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 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   4038602  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 02/06/2019,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 BELT   COMPANY   DO   BRASIL   MARKETING   LTDA   -   EPP  ,   CNPJ:   01.281.553/0001-22,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 3 de junho de 2019. 

                3207839 
 PEDIDO N°:  
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}XSZ�zXZOŶ��<}�<�T̂X<Xz<|XOOYy<}Yz<WPSZROT<TSZP{Y�P\TSZXy<}TUYZT<Xz<UTZ�Y<OXWR�T\Yy<}OYzT\Ty<}Yz<\P�zXZOY<z��PzY<\X<>:
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;�{;={:;wx
w?<>y<yz
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â-l\[�q̂-ca-ŝ\̀ a-[�[]\�cbea-�Yu/-7�-�-<�-i[e\[]̂-c�-2/.25852/

x\[�̂[b\̂ 5:85486501
0.;56;2:
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J5157PQRS7TUVJCWX7YU7PZC[\R7VCZ]QS\Ŵ 7RSYC67_7CK15?DF2757:2;01DD<3G2b795;23
:2<92:5175<Dq267859217D<9ED73@57012023457:2<4D<?27SUYC[7C[7TCZCTSQZz[S\TC[

TUWS\YC[7WU7CWQ{U7\b7\W8UZVCWYU7UP|QSUb7}rCWS\YCYQ7Q7Q[JQT\8\TCx~Q[b7SUYU[
U[7[rP\SQW[b7}rCWS\YCYQ7CRSrZC7b7PC[Q7QV78QZZUb7J\WSrZCb7SrPU7CRrVzW\Ub7JQ[U

QSTb7TUZYC6

[E34D;5 .MH.MHN.+O
+i-/L-.+

[D<=217e21<D:D?217PQRS7TUVJCWX7YU7PZC[\R7VCZ]QS\Ŵ 7RSYC6b7TWJ|HTJ8-
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CDEFDGHITUJVWXVYZF[JVDIV[ZJ[J\]ÎV_JZ̀WHWDJZRVabcdVefghCijVkfValCmncVgClobdnip
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4736 - 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  0578440

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

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

X   

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

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  CONFORME ANÁLISE PREGOEIRO

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

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

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

0578449

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0578448 - ANEXOS DOCS. TCU,CNJ, PORTAL

TRANSPARÊNCIA

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0578465

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0578447

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de X  CONFORME ITEM 18.1
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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 V. ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

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

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE 0578450

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0578453

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Proposta: 0578444

Resultado Fornecedor - 0578451

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/08/2019, às 18:17, 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
0578478 e o código CRC A60635F9.

0005085-96.2019.6.02.8000 0578478v5

Informação 4736 (0578478)         SEI 0005085-96.2019.6.02.8000 / pg. 210



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

 

 

PROCESSO : 0005085-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO 32/2019

 

Parecer nº 1601 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 32/2019, objetivando a
aquisição de material permanente – pedestais,
conforme especificações descritas no Anexo I d o Edital
(0569985).

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 (0578478).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
0569989
0571537
0571539

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

SIM 0578450
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4 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 0578450

5
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0578453

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 0578449

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
 

0578444

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 0578448

 
Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelos Decretos nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 32/2019
e subsequente contratação da empresa: BELT COMPANY
DO BRASIL MARKETING LTDA - CNPJ
01.281.553/0001-22 para fornecimento dos itens 1 e 2, pelo
valor total R$ 7.182,50 (sete mil cento e oitenta e dois reais e
cinquenta centavos) conforme proposta comercial (0578444) e
especificação abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 Pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. 10 easyline R$ 318,25 R$ 3.182,50
2 Pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-

encaixe 20 easyline R$ 200,00 R$ 4.000,00
  VALOR GLOBAL R$ 7.182,50

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 09/08/2019, às 11:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/08/2019, às 11:41, 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
0578643 e o código CRC 7EFC9534.

0005085-96.2019.6.02.8000 0578643v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0578450),
o Resultado por Fornecedor (0578451), o Termo de
Adjudicação (0578453) e, finalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(0578643), torno os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/08/2019, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578935 e o código CRC 8AB0A9FC.

0005085-96.2019.6.02.8000 0578935v1
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PROCESSO : 0005085-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 2360 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 1601/2019 (0578643), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
32/2019, em conformidade com a Ata de Realização de
Pregão Eletrônico (0578450), cujo objeto é a aquisição de material
permanente - pedestais, para atender às necessidades do Centro de
Memória e do espaço destinado à Votação Paralela, que foi
adjudicado à empresa BELT COMPANY DO BRASIL MARKETING
LTDA, CNPJ nº 01.281.553/0001-22, vencedora do certame quanto
aos itens 01 e 02, pelo valor total de R$7.182,50 (sete mil cento e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação
do Pregão na Forma Eletrônica), AU TORIZO a contratação
da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/08/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579426 e o código CRC C532D180.

0005085-96.2019.6.02.8000 0579426v5
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2019

Às 21:53 horas do dia 20 de agosto de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005085-96.2019,
Pregão nº 00032/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: PEDESTAL
Descrição Complementar: Pedestal com alto ponto de gravidade, com cordas. a) Quantidade de pedestais: 10 (dez)
unidades; b) Altura do pedestal: máxima: 1,15 m (um metro e quinze centímetros); mínima: 0,95 m (noventa e cinco
centímetros); c) Base em ferro, com pintura anti-oxidante, calota em latão repuxado, cromada, com diâmetro máximo de
30 cm (trinta centímetros) e mínimo de 26 cm (vinte e seis centímetros); d) Tubo em alumínio cromado com diâmetro de
2´ (duas polegadas); e) Topo composto por uma esfera assentada sobre um disco em latão cromado, dotado de 4
(quatro) furos para encaixe das cordas; f) Peso: máxima: 10,5 kg (dez quilos e quinhentos gramas); mínimo: 9,0 kg
(nove quilogramas); g) Corda em polipropileno torcida, cor vinho, diâmetro de 30 mm (trinta milímetros), com terminal e
gancho em latão cromado; h) Quantidade de cordas: 10 (dez) unidades: comprimento 2,0 (dois metros) cada.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.399,1000 Situação: Homologado

Adjudicado para: BELT COMPANY DO BRASIL MARKETING LTDA. , pelo melhor lance de R$ 5.800,0000 , com valor
negociado a R$ 3.182,5000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/08/2019
16:33:19 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELT COMPANY DO BRASIL
MARKETING LTDA., CNPJ/CPF: 01.281.553/0001-22, Melhor lance: R$

5.800,0000, Valor Negociado: R$ 3.182,5000

Homologado 20/08/2019
21:53:18

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 2
Descrição: PEDESTAL
Descrição Complementar: Pedestal, organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. a)
Quantidade de pedestais: 20 (vinte) unidades; b) Material: aço inoxidável; c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a
96 cm (noventa e seis centímetros); d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, base
redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido com proteção
emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi- brilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados
opostos (para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de fita demarcadora retrátil com cassete em
plástico de pedestal da mesma marca e modelo; e) Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5 cm
(cinco centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na cor preta; f)
Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 6.565,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: BELT COMPANY DO BRASIL MARKETING LTDA. , pelo melhor lance de R$ 4.115,8900 , com valor
negociado a R$ 4.000,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/08/2019
16:33:19 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELT COMPANY DO BRASIL
MARKETING LTDA., CNPJ/CPF: 01.281.553/0001-22, Melhor lance: R$

4.115,8900, Valor Negociado: R$ 4.000,0000

Homologado 20/08/2019
21:53:18

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do

certame e posterior remessa do feito à SGO/COFIN, para
emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 21:57, 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
0583806 e o código CRC 52DCCDA7.

0005085-96.2019.6.02.8000 0583806v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019082300114
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DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE

O TRF 1ª Região resolve aplicar à JSCOND SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ
25.187.379/0001-11, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com
base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período de 6 meses, a contar desta publicação.
A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na execução da
obrigação decorrente da Nota de Empenho n. 2017NE800875, mediante Processo
Administrativo nº 0011082-89.2018.4.01.800.

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 18/2019

Processo nº TRF2-EOF-2018/00230. Objeto: Registro de Preços visando à contratação de
empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados em
desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva, e sustentação de sistemas
corporativos. O Senhor Pregoeiro decidiu declaraR VENCEDORA do objeto do pregão em
epígrafe a empresa MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 22/08/2019)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 34/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/00136. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) de longa distância, nas modalidades
longa distância nacional e internacional, LDN e LDI, para aparelhos fixos e móveis. O
Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa TELEMAR
NORTE LESTE S.A.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 22/08/2019)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000783, emitida em 20/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI. Objeto: aquisição de
pen drive (Ata n.º 054/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 14.220,00 (quatorze mil,
duzentos e vinte reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00143.02

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Processo n.º 0014576-10.2015.4.03.8000 Espécie: Termo de Cessão de Uso n.º
02.001.10.2019. Partícipes: Caixa Econômica Federal, CNPJ n.º 00.360.305/001-04 e o
Tribunal Regional Federal da 3.ª Região - TRF3, CNPJ n.° 59.949.362/0001-76. Objeto:
Cessão de Uso, a título gratuito, de imóveis locados pela Caixa-Cedente, consistentes nos
conjuntos localizados no Edifício Funcef Center, situados na Avenida Paulista n.°
1904/1912, em São Paulo, Capital, assim descritos: 11.° andar, Conjunto 111, composto
pelos salões 111, 113 e 115; Conjunto 112, composto pelos salões 112, 114 e 116 e  8
vagas de garagem, situadas nos subsolos do referido edifício. Fundamento Legal: Lei n.°
8666/1993. Data da Assinatura: 12/07/2019. Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da
data da assinatura. Valor: Não haverá transferência de recursos financeiros entre os
partícipes. Signatários: pelo TRF3: Marisol Ávila Ribeiro (Diretora-Geral, em exercício) e
pela CEF: Cesar Luiz Pucinelli (Gerente Filial de Logística).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019

Processo Administrativo SEI nº 0005085-96.2019.6.02.8000. O Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 15/08/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 32/2019, cujo objeto é a aquisição de material
permanente - pedestais, que foi adjudicado à empresa BELT COMPANY DO BRASIL
MARKETING LTDA, CNPJ nº 01.281.553/0001-22, vencedora quanto aos itens 01 e 02 pelo
valor total de R$7.182,50. Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto
nº 5.450/05.

Maceió-AL, 22 de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0008478-63.2018. Objeto: Registro de Preços de componentes de rede
(Networking).. Total de Itens Licitados: 35. Edital: 23/08/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00039-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 23/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 22/08/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001340-81.2019.6.03.8000. Termo de Inexigibilidade nº 36/2019. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Instituto Gestão Pública Eireli (IGP
Brasil). CNPJ: 25.100.085/0001-00. Objeto: Participação de servidores em curso in
company. Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$
18.000,00 (dezoito mil reais). Assinatura de ratificação em 22/08/2019 pelo Contratante,
Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 3942/2017 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 16/2019. Objeto:
Prestação de serviços de apoio técnico operacional para as atividades de gestão de
Governança, na forma de serviços continuados, executados sob demanda e sem dedicação
exclusiva de mão de obra, mensurados em Unidade de Serviço Governamental - USG,
conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos -
Ministério da Saúde, o qual o TRE-AM configura como partícipe. Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico SRP 44/2018. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ:
07.171.299/0001-96. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002, Lei n. 8.666/1993, Decreto
n. 7.892/2013 e Decreto n. 2.271/1997. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.122.0570.20GP.0013, 02.061.0570.4269.0001 Elemento de Despesas: 3390.39. Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses a contar de 06/08/2019. Preço: Valor total de R$ 287.000,00
(duzentos e oitenta e sete mil reais). Data da Assinatura: 06/08/2019. Assinam: Desdor.
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, o Sr. CARLOS ALBERTO FREITAS, pela
Contratada.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 4682/2018-TRE/AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
25/2018, Locação de imóvel para abrigar o Cartório Eleitoral da 17ª ZE - Humaitá/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: CARLOS SÉRGIO
DA SILVA GUIMARÃES. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, em
especial no Art. 62, § 3º, inciso I, e o Art. 3º da Lei n. 8.245/91. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula Quarta (Do Preço). Preço:
mensal de R$ 3.116,54 (três mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), a
partir de 27/09/2019. Vigência: de 27/09/2019 a 26/09/2020. Assinam: Desdor JOÃO DE
JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Locatário, o Sr. CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES, pelo
Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 6974/2018 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
24/2018, prestação de serviços de fretamento de aeronaves tipo helicóptero - táxi aéreo.
CONTRATADA: EMAR TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, em
especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alterar o caput da CLÁUSULA QUATORZE (DA
VIGÊNCIA). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 19/09/2019 até 18/09/2020. Data da
Assinatura: 16/08/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo
Contratante, Sra. RENATA DE OLIVEIRA MENDONÇA, pela Contratada.

AVISO DE CREDENCIAMENTO

Processo PAD: 8527/2019/TRE-AM. Espécie: Credenciamento de Associações
e/ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, para a coleta de resíduos sólidos
recicláveis descartados por unidades do TRE/AM, em Manaus/AM. Data para recebimento
dos documentos de credenciamento e habilitação: 7 (sete) dias úteis, contados a partir da
presente data (data da publicação deste aviso e publicação do edital no D.O.U.). Local e
horário da entrega dos documentos: protocolo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
localizado na Avenida André Araújo, n. 200, térreo, Bairro Aleixo, em Manaus/AM, das 08h
às 14h. Informações: (92) 3632-4435. Os interessados poderão retirar o edital pela
Internet, no endereço: http://www.tre-am.jus.br/o-tre/conheca-o-tre-am/sustentabilidade-
arquivos/edital-001-2019-coleta-seletiva

DESEMBARGADOR JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES
Presidente do Tre-Am

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 49ª Zona Eleitoral e o
Município de Jandaíra/BA: PAD Nº 10208/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Jandaíra,
para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação
de dados biométricos, nos serviços extraordinários de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis
7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº 21.538/2003 e 23.440/2015. VIGÊNCIA:
Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do termo. ASSINATURA: 11.07.2019.
SIGNATÁRIOS: Bel. César Augusto Carvalho de Figueiredo, pela 49ªZE, e Adilson Aires Leite
de Ávila Júnior pelo Município de Jandaíra.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 5º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a empresa
REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Repactuar o Contrato de prestação de
serviços n.º 324/2018, concernente à categoria de Supervisor de Informática, motivado por
solicitação da empresa, em razão do Dissídio Coletivo dos Trabalhadores em
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado do Ceará,
registrado por meio de Acórdão nº DC-0080578-03.2015.5.07.000 do Tribunal Regional do
Trabalho da 7a. Região, em 23 de julho de 2019; Repactuar os valores das horas extras;
Repactuar os valores das diárias; Incluir o aumento do vale-transporte, a partir de 26 de
janeiro de 2019. Fundamento: art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 12 do Decreto n.º
9.507/2018, c/c Cláusula 5.3 do Contrato n.º 324/2018 e na autorização do Diretor-Geral,
contida no Processo PAD N.º 13.865/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral. Data: 22/08/2019. HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 8/2019 celebrado com a empresa
INOVA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. Objeto: Repactuar o Contrato de prestação de
serviços n.º 8/2019, concernente à categoria de Recepcionista, motivado por solicitação da
empresa, em razão da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 entre o
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará e o Sindicato dos
Empregados em Empresas de Asseio e Conservação; Repactuar os valores das horas extras;
O Contrato passa a ter os valores mensais, conforme anexo a este termo: Os valores das
horas extras serão repactuados para: Recepcionista, Hora extra com 75% de adicional, R$
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
À SGO, 
Para emissão de nota de empenho, conforme

despacho GSAD
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 23/08/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585676 e o código CRC 9BD25896.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 28/08/19  15:54                                      USUARIO : HEBERTH       
 DATA EMISSAO    : 28Ago19                            NUMERO  : 2019PE000458  
 DATA LIMITE     :                                                            
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS            
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                  
 FAVORECIDO      :                                                            
 TAXA CAMBIAL    :                                                            
                                                                              
                                                                              
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                      
 UA: COMAP. AQUISIçãO DOS ITENS: PEDESTAL COM ALTO PONTO DE GRAVIDADE,
COM COR-
 DAS E PEDESTAL, ORGANIZADOR DE FILA COM FITA RETRáTIL PRETA, COM
SISTEMA DE  
 AUTO-ENCAIXE. ANULAR O PE 320 PARA EMISSÃO DE NE. PA 0005085-
96.2019.6.02.8000
                                                                              
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401083  1 084621  0100000000 449052        AREA MOVEIS                9.312,50
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   28Ago19   15:50
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                   
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 28/08/2019, às 15:54, 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
0586369 e o código CRC 5618425C.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/08/2019, às 13:40,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido.
 
Atenciosamente.
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